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RESUMO 

 

A desatenção, hiperatividade e/ou impulsividade são características cada vez mais observadas nas 

crianças atualmente. Quando elas persistem ao longo do tempo e são intensas, há indícios do 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). O TDAH repercute na vida do 

indivíduo causando prejuízos em diversas áreas, como a adaptação e desempenho ao ambiente 

escolar, relações interpessoais e desempenho profissional. Apesar dos esforços de diversas áreas, as 

investigações acerca do TDAH ainda não estão consolidadas, principalmente no que diz respeito ao 

ensino e à aprendizagem da Matemática. Nesse estudo, investigamos as contribuições de um 

trabalho extraclasse de Matemática, construído a partir da literatura, para o comportamento e a 

aprendizagem de um grupo de crianças diagnosticadas como portadoras de TDAH. Participaram 

desse grupo seis alunos do 5º ano de uma escola pública de Santa Luzia/MG, diagnosticadas como 

portadores do transtorno. Esse acompanhamento aconteceu duas vezes por semanas ao longo de 6 

meses e envolveu a realização de atividades voltadas para a aprendizagem de conceitos 

geométricos e aritméticos. A coleta de dados se deu por meio de gravação em áudio e vídeo dos 

encontros, diário de campo da pesquisadora, registros produzidos pelos alunos e entrevistas com 

pais e professores. Os encontros se pautavam por uma dinâmica de organização, ação - reflexão, 

em um ambiente afetuoso e de respeito mútuo. Foram centrais no estudo as noções de motivação e 

autorregulação. A análise dos dados sugere que alguns diagnósticos podem ter sido precipitados e 

que a maioria dos alunos, se bem orientada, tratada com respeito, atenção e firmeza, é capaz de – 

gradualmente – começar a refletir sobre regras de convívio e de comportamento durante as 

atividades. Todos foram capazes, em diferentes níveis de profundidade, de compreender os 

conceitos matemáticos estudados e não manifestavam significativas dificuldades de aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

(TDAH). Alunos dos anos iniciais. Aprendizagem autorregulada.  
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ABSTRACT 

 

The lack of attention, hyperactivity and/or impulsivity are characteristics increasingly seen in 

children nowadays. When those characteristics persist for a long period of time and are intense, it 

can be an evidence of Attention deficit /hyperactivity disorder (ADHD). ADHD affects 

individuals‟ lives damaging many areas, as adapting and developing in the school environment, 

interpersonal relations and professional development. Despite many areas efforts, the investigations 

about ADHD have not been consolidated yet, mainly in mathematics teaching and learning. In this 

study, I investigate the contributions of an extracurricular mathematics activity, developed from 

literature, to behavior and learning of group of children diagnosed with ADHD. This group is 

composed by six ADHD-diagnosed students at the 5
th
 (fifth) year of a public school in Santa 

Luzia/MG. This following up tool place twice a week for six months and involved some activities 

related to the learning of geometric and arithmetic concepts. The data was collected through audio 

and video recording of meetings, the researcher‟s journal, students‟ records and interviews with 

parents and teachers. The meetings were organized by a dynamic organization, action – reflection, 

in a comfortable environment with reciprocal respect. The focuses of the study were in the notion 

of motivation and self-regulation. The data analyses suggest that some diagnosis may have been 

hasty. They also suggest that most students, if well oriented, treated with respect, attention and 

constancy, is able of - gradually - start to reflect on sociability rules and behavior during activities. 

All students were capable, in different levels of intensity of understanding the mathematics 

concepts, they studied and did not manifest and significant learning difficulties 

 

Key words: Mathematics education, Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), First years 

students, Self-regulated learning 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciar o ano de 2008, a coordenação pedagógica de uma escola pública da 

cidade de Santa Luzia/MG solicitou-me
1
 o atendimento particular a uma aluna do 5º ano 

do Ensino Fundamental diagnosticada como portadora de Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH). Tal aluna já tinha sido reprovada no ano anterior e, de 

acordo com a supervisora da escola, ainda não apresentava melhora em seu rendimento.  

Buscando pesquisas que pudessem auxiliar no atendimento a alunos com TDAH, 

no intuito de compreender melhor sobre o transtorno e suas especificidades para 

aprendizagem da Matemática, pude constatar apenas que apesar dos esforços de diversas 

áreas, médicas e psicológicas, as investigações acerca do TDAH ainda não estão 

consolidadas, principalmente no que diz respeito ao ensino e aprendizagem da Matemática. 

Foi então que surgiu interesse de pesquisar sobre o ensino da Matemática para alunos com 

TDAH.  

Durante as atividades desenvolvidas com essa aluna, pude perceber que as 

dificuldades apresentadas ocorriam devido aos sintomas do TDAH e, notei também a 

importância do tratamento medicamentoso regular, ou seja, percebia considerável 

diferença no desempenho e no comportamento da aluna quando ela tomava o medicamento 

e quando não o fazia.  

Acompanhei essa aluna até o final de 2009, sem contar com orientação 

metodológica específica para o ensino da Matemática, seguindo apenas a intuição. Ao final 

do acompanhamento, pude perceber grande desenvolvimento na aprendizagem da 

Matemática, verificadas não apenas pela melhora em suas notas escolares como, 

principalmente, pela autonomia durante realização das atividades.  

Desde então, meu interesse pelo assunto aumentou ainda mais. Ao ingressar no 

Mestrado, decidi dedicar-me ao tema. Assim, o propósito dessa pesquisa foi elaborar, 

desenvolver e avaliar uma proposta de ensino de Matemática para alunos com TDAH. Tal 

proposta fundamentou-se na utilização de atividades que auxiliem o aluno a fazer relações, 

generalizações e tirar suas próprias conclusões, através de jogos e atividades significativas 

que desenvolvam também a motivação, o interesse, a automonitoração, a autocorreção e a 

autorregulação.  

                                                 
1
 Experiência vivenciada por apenas uma das pesquisadoras.  



 14 

Acredito
2
 que tal pesquisa poderá beneficiar alunos e professores ao gerar, ao final, 

um livreto com a apresentação da proposta e orientações detalhadas coletadas na literatura 

e que mostraram válidas ao longo do estudo. Esse será o produto educacional gerado pela 

pesquisa.  

 Considerando o exposto, nos orientamos seguinte questão de investigação: 

Que contribuições, um acompanhamento extraclasse, baseado no desenvolvimento da 

autorregulação, pode trazer para o comportamento e a aprendizagem da Matemática 

de alunos diagnosticados como portadores de TDAH? 

  

Para responder tais questões de investigação, organizamos esse texto em quatro 

capítulos: o primeiro é um capítulo teórico composto pela pesquisa bibliográfica com 

definições, características, evolução histórica, etiologia, diagnóstico, formas de tratamento 

do TDAH, implicações na escola, interferência no ensino e na aprendizagem da 

Matemática e sobre a autorregulação da aprendizagem; em seguida, apresentamos a 

metodologia adotada na pesquisa contando como, onde, por que, com quem e que 

instrumentos foram utilizados, bem como o propósito de cada um; no terceiro capítulo 

descrevemos todo processo: as observações realizadas (iniciais e finais) e as atividades 

desenvolvidas; a seguir, apresentamos os resultados do estudo e, por fim, a análise dos 

dados, buscando verificar se houveram e quais foram as contribuições promovidas.  

Nas considerações finais, apresentamos algumas conclusões e indagações. E, para 

finalizar, as referências bibliográficas e os apêndices com as entrevistas realizadas com 

pais e professoras e as observações realizadas nas classes na íntegra.  

 Apresentamos ainda um produto educacional a ser compartilhado com docentes e 

gestores, bem como com interessados na temática. Nele, o processo vivido pelo grupo é 

descrito de modo claro e detalhado, ressaltando como a dinâmica dos encontros – voltada 

para a ação dos alunos, reflexão sobre as atividades e a autorregulação – aliada à natureza 

das atividades, pode trazer contribuições para o trabalho em sala de aula.  

 

 

                                                 
2
 Até aqui o texto foi escrito na primeira pessoa do singular, pois relatava especificamente, experiências 

vividas antes do início das orientações no Mestrado. A partir daqui, o estudo será redigido na primeira pessoa 

do plural por considerarmos que foi uma produção coletiva, produzida a quatro mãos.  
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CAPÍTULO 1 

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH) E 

AUTORREGULAÇÃO 

 

É comum encontrarmos em nosso cotidiano crianças desatentas, hiperativas e/ou 

impulsivas. Mas, quando essas características são intensas e persistentes em um indivíduo, 

há indícios de que este pode sofrer de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

(TDAH)
3
.  

Neste capítulo, apresentamos a compreensão construída acerca do TDAH, 

apresentando sua definição, caracterização, etiologia, diagnóstico, formas de reconhecê-lo 

e abordá-lo na escola, bem como sua relação na aprendizagem da Matemática. 

Apresentamos, ainda, a autorregulação como uma habilidade essencial nesse contexto. 

 

1.1 Definição e características  

 

Há décadas, o TDAH vem sendo objeto de estudo de diversas áreas (médica, 

psicológica e social) e várias são as definições encontradas. Barkley (2002), sob uma visão 

psicológica, define o TDAH como um transtorno de desenvolvimento, acarretando 

problemas no autocontrole, atenção e impulsividade. Rohde et al. (2004), em seu artigo em 

uma revista psiquiátrica, o definiram como um transtorno mental, causando prejuízos 

importantes no funcionamento dos indivíduos acometidos. Já autores da área da 

Neurologia, como Smith e Strick (2001) e Relvas (2008), consideram o TDAH como um 

problema neurológico, afetando o cérebro no processo de compreender, recordar e/ou 

comunicar informações e causando dificuldade de aprendizagem.  

De acordo com a 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças, CID-10, 

elaborada por clínicos e pesquisadores da Organização Mundial da Saúde (OMS), as 

características básicas do TDAH são: “início precoce; uma combinação de um 

comportamento hiperativo e pobremente modulado com desatenção marcante e falta de 

envolvimento persistente nas tarefas e conduta invasiva nas situações e persistência no 

tempo dessas características de comportamento.” (CID-10, 1993, p. 256).  

                                                 
3
 Deste ponto em diante utilizaremos apenas a sigla TDAH, para evitar a repetição do longo termo: 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.  



 16 

Semelhantemente à CID-10, segundo a 4ª edição do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), organizado pela Associação Americana de 

Psiquiatria (APA), a característica essencial do TDAH “consiste num padrão persistente de 

desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade, mais frequente e grave do que aquele 

tipicamente observado nos indivíduos em nível equivalente de desenvolvimento” (DSM-

IV-TR, 2002, p.112). 

 A desatenção é manifestada por dificuldades em prestar atenção a detalhes, 

podendo cometer erros por descuidos; manter atenção em atividades, podendo mudar 

constantemente de uma tarefa para outra, sem finalizar a primeira, assim como as demais; 

atender solicitações ou seguir instruções; organizar tarefas e atividades. Tal 

comportamento pode ser representado também por aversão a atividades que exigem 

esforço mental, concentração, organização e/ou dedicação; distração, ocasionada por 

estímulos irrelevantes; frequentes mudanças de assunto; falta de atenção ao que os outros 

dizem (CID-10, 1993; DSM-IV-TR, 2002).  

 Segundo Silva (2009, p. 19), o déficit de atenção ou “instabilidade de atenção
4
” é 

característica primordial do indivíduo com TDAH: “uma pessoa com comportamento 

TDA
5
 pode ou não apresentar hiperatividade física, mas jamais deixará de apresentar 

forte tendência à dispersão”. 

A hiperatividade é caracterizada essencialmente por inquietação excessiva, 

principalmente em atividades que requerem calma relativa; dificuldade em brincar ou ficar 

em silêncio em atividades de lazer; fala excessiva; movimentação constante (objetos e/ou 

partes do corpo como pés e mãos); dificuldade em participar de atividades sedentárias e em 

permanecer sentada (CID-10, 1993; DSM-IV-TR 2002).  

Tais características são comportamentos comuns em crianças em idade escolar, 

mas, para que essas atitudes se tornem sintomas do TDAH, eles devem ocorrer sem 

objetivos, assim, “é exatamente essa ausência de finalidade que permitirá diferenciá-la da 

superatividade observada no desenvolvimento normal da criança, em certas situações” 

(BENCZIK, 2000, p. 28). 

Já a impulsividade é caracterizada pela falta de controle, podendo manifestar-se 

pela impaciência, dificuldade para aguardar sua vez, interrupções frequentes ou 

                                                 
4
 Termo usado por Silva (2009) por considerá-lo mais correto, uma vez que a palavra déficit traz consigo a 

ideia pejorativa de uma deficiência absoluta e imutável. Tal ideia é considerada errônea pela autora, pois os 

indivíduos com TDAH apresentam dificuldades para se concentrar em determinados assuntos, mas podem se 

apresentar hiperconcetrados em outros temas de seu interesse (p. 23).  
5
 Sigla utilizada por Silva (2009) para designar o transtorno em toda sua gama de manifestação – com ou sem 

hiperatividade física.  
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intromissão em assuntos alheios, dificuldade em obedecer a instruções e/ou expressar-se 

adequadamente (DSM-IV-TR, 2002). 

Segundo Benczik (2000), a criança, geralmente, tem seu comportamento controlado 

por adultos de acordo com as normas e regras sociais, mas, ao longo de seu 

desenvolvimento, tais normas e regras tendem a ser internalizadas, de forma que o controle 

externo dá lugar ao autocontrole. No caso das crianças com TDAH, esse processo não se 

efetiva. Nelas, a conduta impulsiva é relevante e pode-se observar uma tendência à 

satisfação imediata de seus desejos e intolerância à frustração. Silva (2009, p. 23) 

acrescenta ainda que, para crianças com TDAH, “pequenas coisas são incapazes de lhe 

despertar grandes emoções, e a força dessas emoções gera o combustível aditivado de 

suas ações”. 

Diante das características básicas do trio de sintomas do TDAH, acredita-se que tais 

comportamentos podem prejudicar o desenvolvimento social do indivíduo, causando 

problemas em diferentes ambientes e situações. O TDAH pode também ocorrer em 

comorbidade com outros transtornos como do aprendizado, do humor e de ansiedade, 

transtornos disruptivos do comportamento e transtornos do abuso de substâncias e de 

álcool (ROHDE et al., 2004). Os sintomas do TDAH, em comorbidade com outros 

transtornos ou não, podem causar dificuldades emocionais, de relacionamento familiar e 

social, bem como baixo desempenho escolar, podendo, também, desenvolver sentimentos 

de ansiedade, baixa autoestima e depressão como consequência (ROHDE e BENCZIK, 

1999). 

 

1.2 Evolução histórica do conceito de TDAH 

 

Historicamente, a nomenclatura do TDAH e os focos das investigações vêm 

sofrendo constantes alterações, mas o problema tem permanecido constante ao longo do 

tempo (GOLDSTEIN e GOLDSTEIN, 2002). Os primeiros estudos são provenientes do 

campo da medicina. De acordo com Benczik (2000), em 1890, médicos trabalhavam com 

pessoas que apresentavam danos cerebrais e sintomas de desatenção, impaciência e 

inquietação, e com um modelo similar de conduta exibido por indivíduos retardados sem 

história de trauma.  

Em 1902, o médico inglês George Fredrick Still apresentou uma série de palestras, 

no Royal College of Physicians, relatando um estudo realizado com um grupo de 20 

crianças (na razão de três meninos para cada menina), que apresentavam comportamentos 



 18 

agressivos, desafiadores, inabilidade para internalizar regras e limites; como também 

manifestações de inquietação, desatenção e impaciência, antes dos 8 anos de idade. Tal 

problema sofrido por essas crianças foi denominado pelo médico como Defeito na Conduta 

Moral (Defects in Moral Control). Still acreditava que esses comportamentos poderiam ser 

resultados de hereditariedade ou problemas ambientais, ao perceber que alguns familiares 

dessas crianças apresentavam problemas como depressão, alcoolismo e alterações de 

conduta. Mas Still não ignorava também a hipótese de que esses comportamentos 

poderiam ser resultado de danos cerebrais ou disfunção. Para o médico, essas crianças não 

poderiam ser ajudadas, devendo, portanto, ser institucionalizadas precocemente 

(BENCZIK, 2000; PEIXOTO, 2006; ALBA, 2008; SILVA, 2009). 

No início dos anos de 1920, os médicos americanos L. B. Hohman e Franklin G. 

Ebaugh realizaram um trabalho com sobreviventes da pandemia de encefalite, ocorrida 

entre 1917 e 1918, encontrando sintomas de inquietação, desatenção, impaciência e 

hiperatividade, sendo que esses comportamentos não eram exibidos antes da doença. 

Devido a esses estudos, tais sintomas foram associados a uma alteração neurológica pelo 

qual se denominou Transtorno de Comportamento Pós-encefalite (Post-Encephalitic 

Behavior Disorder) (SIMAO, 2004; LACOSTA, 2005; ALBA, 2008; SLVA, 2009). 

Persistindo nos estudos com pacientes encefálicos, em 1934, Kahn e Cohen 

afirmaram haver uma base biológica nas alterações de comportamentos, ou seja, os 

sintomas apresentados pelos pacientes podiam ser algum tipo de lesão cerebral de caráter 

leve (ALBA, 2008; SILVA, 2009).  

A partir daí, “pensou-se que crianças sem qualquer história ou sinais de traumas 

físicos apresentassem lesões cerebrais, pelo simples fato de manifestarem os referidos 

sintomas comportamentais” (SILVA, 2009, p. 204), ou seja, a relação entre encefalite e as 

alterações de comportamento foi posta de maneira generalista, afirmando que todas as 

crianças com sintomas similares, até aquelas que não foram expostas ao surto de encefalite, 

sofreram algum dano cerebral.  

Em 1937, o médico Charles Bradley observou que crianças hiperativas que 

administravam anfetaminas (medicamentos estimulantes do sistema nervoso central) 

apresentavam notável diferença, concentrando-se melhor e reduzindo o comportamento 

perturbador, contradizendo o efeito esperado do medicamento. Pôde-se observar também 

que, por um período de tempo, as crianças ficavam mais calmas, mais positivas, menos 

oposicionistas, prestavam mais atenção e pareciam aprender melhor (BENCZIK, 2000; 

PEIXOTO, 2006; SILVA, 2009). 
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 Já no final da Segunda Guerra Mundial, surgiram muitas pesquisas que 

investigavam os danos causados pela guerra, incluindo os traumas cerebrais. Tais estudos 

constataram que o prejuízo de qualquer parte do cérebro frequentemente resultava em 

comportamentos de desatenção, inquietação e impaciência. Essa descoberta, realizada em 

grande parte pelos trabalhos de Strauss e Lehtinen (1947), apoiou a noção de que crianças 

com esses sintomas foram vítimas, de alguma forma, de prejuízo ou dano cerebral, 

reforçando a relação entre alterações de comportamento e lesões do sistema nervoso 

central, defendida desde a década de 1920. Segundo Alba (2008), Strauss acrescentou 

ainda outros sintomas fundamentais, além da hiperatividade, como impulsividade, 

instabilidade e dificuldade de percepção. Devido a essas conclusões, passou-se a utilizar o 

termo Lesão Cerebral Mínima (LCM) para denominar o transtorno (BENCZIK, 2000; 

SIMAO, 2004; ALBA, 2008). 

 Na década de 1960, por falta de evidências diretas e objetivas que pudessem 

constatar a presença de lesões cerebrais, as hipóteses de dano cerebral defendidas até o 

momento foram refutadas. Houve a necessidade de definir esse transtorno sob uma 

perspectiva mais funcional, dando ênfase à caracterização da hiperatividade como 

síndrome de conduta, considerando a atividade motora excessiva como o sintoma 

primordial.  

Devido a essa nova visão acerca do transtorno, sua nomenclatura foi alterada para 

Disfunção Cerebral Mínima (DCM). Sam D. Clements, em 1966, definiu a DCM como um 

transtorno de conduta e de aprendizagem em crianças com inteligência normal e que 

aparece associado a disfunções do sistema nervoso central, tendo como sintomas a 

desatenção, padrões de comportamento hiperativo ou impulsivo e dificuldades de 

aprendizagem (leitura, escrita e Matemática) (WRIGHT, 1995; ALBA, 2009).  

Segundo Alba (2008, p. 10, tradução livre), nessa fase, “a atividade motora 

excessiva foi o aspecto que se destacou, descrevendo a criança hiperativa como aquela 

que manifestava uma constante e involuntária atividade motora”. A autora cita ainda uma 

definição para tal comportamento, apresentada em 1968 por Werry. Esse autor definiu 

hiperatividade“como um grau de atividade motora diária claramente superior a normal, 

em comparação às crianças de idade, sexo e status socioeconômico e cultural similares”.  

Ainda em 1968, o então DSM-II denominou o referido transtorno como Reação 

Hipercinética
6
, herdando o termo „reação‟ do DSM-I de 1952, na qual refletia a influência 

                                                 
6
 Em relação a essa nomenclatura, o transtorno é nomeado de distintas formas por diferentes pesquisadores. 

Goldstein (1994), Wright (1995) e Silva (2009) o denominam „Reação Hipercinética na Infância‟; Alba 
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da perspectiva psicobiológica de Adolf Meyer de que os transtornos mentais 

representavam reações da personalidade a fatores psicológicos, sociais e biológicos (DSM-

IV-TR, 2002, p. 23). Porém, nesse DSM-II, não se fazia referências à base orgânica, 

caracterizando-o apenas pela hiperatividade, inquietude e períodos curtos de atenção, 

considerando o transtorno como um fenômeno essencialmente evolutivo que se iniciava 

precocemente e atenuava na adolescência (ALBA, 2008).  

De acordo com Silva (2009), os novos termos até então se direcionavam para as 

crianças que apresentavam hiperatividade como parte de seus sintomas, tendendo a ignorar 

crianças que apresentassem déficits de atenção sem comportamentos hiperativos. Somente 

na década de 1970, o foco das pesquisas começou a mudar da hiperatividade para as 

questões atentivas. Nesse período, estudos realizados por Virginia Douglas mostraram que 

o déficit de atenção poderia surgir sob condições em que não houvesse hiperatividade e, 

em 1976, Gabriel Weiss, através de estudos de longo prazo, observou que, quando as 

crianças atingem a adolescência, a hiperatividade pode diminuir, entretanto, os problemas 

de atenção e impulsividade tendem a persistir (SILVA, 2009, p. 205-206).  

Ainda em 1976, a CID-9 denominou o transtorno como Síndrome Hipercinética, 

incluindo transtornos manifestados precocemente (durante os cinco primeiro anos de vida), 

como deficiência nas atividades cognitivas, tendência para mudar de atividade sem 

concluí-la, desorganização, imprudência e impulsividade (PEIXOTO, 2006). Nessa edição 

da CID, não estavam inclusos critérios diagnósticos ou um sistema multiaxial
7
 para as 

doenças ali citadas, pois sua principal função era apenas delinear categorias que 

facilitassem a coleta de dados estatísticos básicos em saúde (DSM-IV-TR, 2002).  

Já na década de 1980, as investigações acerca da síndrome passaram a ressaltar os 

aspectos cognitivos, tais como o déficit de atenção e a falta de autocontrole ou 

impulsividade (BENCZIK, 2000; ALBA, 2008). Nessa mesma época, foi publicado o 

DSM-III, produzido desde 1974, com várias inovações metodológicas importantes, 

incluindo critérios explícitos de diagnósticos, sistema multiaxial e um enfoque descritivo 

que tentava ser neutro em relação às teorias etiológicas, denominando o transtorno como 

Distúrbio de Déficit de Atenção (DSM-IV-TR, 2002). Nessa edição, os critérios 

diagnósticos determinavam que os sintomas básicos, desatenção, hiperatividade e 

                                                                                                                                                    
(2008), como „Reação Hipercinética na Infância e na Adolescência‟ e Benczik (2000) e Peixoto (2006) como 

„Reação Hipercinética‟. Utilizaremos aqui o último termo citado por não se restringir a uma ou outra fase do 

desenvolvimento.  
7
 Sistema multiaxial envolve uma avaliação em diversos eixos como, por exemplo, transtornos clínicos, 

transtornos da personalidade, condições médicas gerais, problemas psicossociais, etc; cada qual relativo a um 

diferente domínio de informações capaz de ajudar o clínico a planejar o tratamento e predizer o resultado.  
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impulsividade, deveriam aparecer antes dos 7 anos de idade e persistirem por pelo menos 

seis meses (ALBA, 2008).  

Devido às diversas inconsistências, pois os critérios diagnósticos de alguns 

transtornos não se mostravam inteiramente claros, o DSM-III passou por revisão e 

correções que levaram à publicação do DSM-III-R, em 1987, no qual o transtorno passou a 

ser denominado Distúrbio de Hiperatividade com Déficit de Atenção (DSM-IV-TR, 2002; 

BENCZIK, 2000). Nessa revisão,constava uma lista de 14 itens descritivos de condutas de 

inquietude motora, impulsividade e desatenção, sendo exigido pelo menos 8 desses itens 

para o diagnóstico do transtorno, ou seja, qualquer combinação de manifestações de 

desatenção e/ou impulsividade e/ou hiperatividade poderia resultar no diagnóstico do 

transtorno (ALBA, 2008).  

Em 1993, com a divulgação da CID-10, a denominação passou a ser Transtorno 

Hipercinético e, no ano seguinte, com o DSM-IV, Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (CID-10, 1993; DSM-IV-TR, 2002), denominações que persistem 

até os dias atuais. 

Ao longo da história, nota-se constante mudança de termos para diagnosticar 

indivíduos que apresentam sintomas de desatenção, hiperatividade e/ou impulsividade. O 

uso de termos como lesão e disfunção baseia-se na perspectiva etiológica, considerando 

que tais sintomas são causados por danos fisiológicos ou funcionais no cérebro do 

indivíduo com esses comportamentos. Já os termos distúrbio, síndrome e transtorno são 

similares. A CID-10 (1993) utiliza o termo „transtorno‟ no intuito de evitar problemas 

inerentes ao uso de termos como „doença‟ ou „enfermidade‟, desconsiderando desvio ou 

conflito social sem disfunção pessoal e visando a “indicar a existência de um conjunto de 

sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecível associado, na maioria dos casos, 

a sofrimento e interferência com funções pessoais”. 

O DSM-IV (2002), apesar de alegar que nenhuma definição específica se aplica aos 

contornos precisos do conceito de „transtorno mental‟, concebe esse transtorno como 

síndromes ou “padrões comportamentais ou psicológicos clinicamente importantes, que 

ocorrem num indivíduo e estão associados com sofrimento, incapacitação ou com um risco 

significativamente aumentado de sofrimento, morte, dor, deficiência ou perda importante 

da liberdade”.  

O termo mais utilizado nos últimos anos é Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, adotado pelo DSM-IV, apesar de implicar  
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um conhecimento de processos psicológicos que ainda não está disponível 

e sugere a inclusão de crianças ansiosas, preocupadas ou “sonhadoras”, 

apáticas, cujos problemas são provavelmente diferentes. Entretanto, é 

claro que, do ponto de vista do comportamento, problemas de desatenção 

constituem o aspecto central dessas síndromes hipercinéticas (CID-10, 

1993, p. 256).  

 

Apesar de utilizarem nomenclaturas diferentes, as diretrizes diagnósticas para o 

TDAH dos sistemas classificatórios utilizados em Psiquiatria, CID-10 e DSM-IV são 

semelhantes. Ambos os sistemas admitem como sintomas básicos a atenção comprometida, 

interpretada como uma mudança constante de atividades, hiperatividade como uma 

inquietação excessiva, especialmente em situações que requerem calma relativa, e 

impulsividade como um estilo de conduta precipitada, mas exigem persistência dos 

sintomas por longo período de tempo e em mais de uma situação, com prejuízos 

significativos em pelo menos dois contextos na vida do indivíduo.  

  

1.3 Etiologia  

 

 Apesar dos esforços de diversas áreas, médicas e psicológicas, as investigações 

acerca do TDAH ainda não estão consolidadas. Desde o final do século XIX, as pesquisas 

sobre o transtorno têm evoluído em diversos aspectos, desde a concepção médica 

(diagnóstico e tratamento farmacológico), até aspectos psicológicos (tratamento 

comportamental e cognitivo) (LACOSTA, 2005).  

É comum acreditar que “anormalidades constitucionais desempenham um papel 

crucial na gênese desses transtornos, mas o conhecimento de uma etiologia específica não 

existe no momento” (CID-10, 1993, p. 256). Muitos estudos têm investigado a influência 

de disfunção no córtex pré-frontal, assim como a influência de fatores genéticos como 

causadores dos sintomas comportamentais do TDAH. Outras pesquisas associam os 

sintomas ainda a fatores ambientais, destacando, entre esses, desavenças familiares, baixo 

nível socioeconômico, transtorno mental materno (PEIXOTO, 2006).  

 Ao longo dos tempos, encontramos diversos estudiosos que relacionam o TDAH a 

uma alteração estrutural no cérebro de seus portadores. As investigações se baseiam em 

exames de neuroimagem, como o PET (Tomografia por emissão de pósitrons) e o SPECT 

(Tomografia por emissão de fotón único), que permitem tanto uma visão estrutural do 

cérebro, quanto funcional das regiões cerebrais em determinadas atividades (SILVA, 

2009). 
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 A região cerebral responsável pela ação reguladora do comportamento humano é o 

lobo frontal. A regulação ocorre pelo exercício das seguintes funções: manutenção dos 

impulsos sob controle; planejamento de ações futuras; controle de estímulos irrelevantes; 

estabelecimento de reações de luta e fuga; conexão direta com o sistema límbico (centro de 

emoções), com o centro da fome e da sede; regulação da sexualidade; o grau de disposição 

física e mental e outros impulsos fisiológicos. No caso dos portadores de TDAH, essa 

região reguladora é falha (RELVAS, 2008; SILVA, 2009).  

 Pesquisas descreveram unanimemente uma hipoperfusão
8
 cerebral, localizada na 

região pré-frontal e pré-motora do cérebro dos indivíduos com TDAH, ou seja, essas 

regiões em pessoas portadoras do transtorno recebem um menor aporte sanguíneo do que o 

necessário, diminuindo o metabolismo nas áreas que, ao receberem menos glicose (oriunda 

do sangue), têm menos energia e funcionam com o desempenho reduzido (BENCZIK, 

2000; SILVA, 2009). Porém, as regiões cerebrais são interligadas, formando uma grande 

rede de informações que constitui a base do comportamento humano. Tais informações são 

transmitidas de neurônio a neurônio, de região a região por neurotransmissores, que são 

substâncias químicas produzidas pelo cérebro responsáveis pelas funções da atenção, 

impulsividade e atividade física e mental no comportamento do ser humano. No caso das 

pessoas com TDAH há, também, uma alteração quantitativa e/ou qualitativa desses 

neurotransmissores, principalmente a dopamina e a noradrenalina, no interior do sistema 

cerebral (RELVAS, 2008). 

 Com isso, observa-se que não há necessariamente uma alteração fisiológica no 

cérebro de um indivíduo com TDAH, comparada a um cérebro sem TDAH, mas sim uma 

diferença nos circuitos cerebrais, movidos e organizados por neurotransmissores 

responsáveis pela regulação do comportamento humano. Ou seja, indivíduos com TDAH 

podem manifestar alguma alteração fisiológica, porém, essa não é uma característica geral 

para todos os portadores (BENCZIK, 2000; SILVA 2009). 

 Segundo Rohde e Benczik (1999), Benczik (2000) e Silva (2009), estudos 

científicos com familiares de indivíduos com TDAH, bem como com gêmeos, indicam que 

fatores genéticos desempenham papel importante na gênese do transtorno. Constatou-se 

grande incidência do TDAH nos familiares em primeiro grau de portadores, em 

comparação com indivíduos sem TDAH. No entanto, Silva (2009) considera o TDAH um 

transtorno hereditário de um grau de probabilidade determinado, pois não há mecanismos 

                                                 
8
 Fluxo sanguíneo diminuído através de um órgão, como no choque circulatório. 
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que determinem a probabilidade estatística exata de um adulto com TDAH ter filhos com o 

mesmo transtorno. 

 Já nas investigações realizadas com gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos 

que possuem o mesmo material genético, a concordância é menor que 100%
9
, constatando 

que a hereditariedade é um fator importante para explicar a causa do TDAH, mas não é o 

único (ROHDE E BENCZIK, 1999; BENCZIK, 2000; SILVA, 2009).  

 Ainda quanto à hereditariedade, Rohde e Benczik (1999) alertam que 

provavelmente o que é herdado não é o transtorno, e sim uma vulnerabilidade ou tendência 

para o mesmo. A esse respeito, Goldstein e Goldstein (1994) acreditam que o 

relacionamento entre o portador do TDAH e sua família engloba também fatores 

ambientais que podem provocar tais problemas comportamentais. Esses mesmos autores 

consideram ainda que um indivíduo com problemas de comportamento pode contribuir 

para criar um ambiente conturbado que, por sua vez, pode desencadear problemas 

comportamentais em outros familiares.  

 Outro possível fator apontado por estudiosos como causa do TDAH são problemas 

durante a gravidez ou complicações no parto. Nessa situação, as alterações cerebrais 

poderiam ter sido provocadas por acidentes ocorridos durante ou após o período 

gestacional, como, por exemplo, hipóxia (privação de oxigenação suficiente) pré e/ou pós-

natal, traumas obstétricos, rubéola intrauterina e outras infecções, encefalite e meningite 

pós-natal, traumatismo cranioencefálico (TCE), deficiência nutricional e exposição a 

toxinas (SILVA, 2009). 

 De acordo com Benczik (2000), em relação à ligação do TDAH a complicações no 

período gestacional, durante ou após o parto, há apenas uma associação, ou seja, não se 

pode afirmar uma relação causa e efeito. Rohde e Benczik (1999) apontam ainda outra 

causa para tantas complicações durante e após a gestação. Esses autores acreditam que 

mães portadoras do TDAH, devido aos sintomas sofridos, possam ter menos cuidados pré-

natais e, portanto, mais complicações na gravidez ou no parto que, associadas à carga 

genética da mãe, provocariam também o transtorno na criança.  

 Nota-se que a causa precisa do TDAH ainda não é bem conhecida, ou seja, 

nenhuma hipótese por si só explica o transtorno como um todo, portanto, é importante 

compreender o indivíduo com TDAH na sua individualidade e todos seus comportamentos.  

                                                 
9
 Citamos aqui uma visão geral, pois os pesquisadores divergem entre si quanto a essa porcentagem. Assim, 

enquanto para Rohde e Benczik (1999) varia de 80 a 90%, para Benczik (2000) é de 70% e para Silva (2009) 

é de 50%. 
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1.4 Diagnóstico  

 

Segundo Caliman (2008, p. 563), ainda não encontramos teste ou exame específico 

e preciso para o diagnóstico do TDAH, a identificação do transtorno é feita “através de um 

processo misto, que inclui testes psicológicos, história clínica, análise do desempenho 

escolar e entrevistas com pais e professores”.  

Amaral e Guerreiro (2001) buscaram propor uma avaliação neuropsicológica para o 

diagnóstico do TDAH, no intuito de contribuir para uma avaliação mais objetiva e analisar 

a precisão individual de cada teste utilizado.  

Participaram desse estudo 20 crianças, com idades entre sete e onze anos, 10 com 

diagnóstico do TDAH e 10 sem, provenientes de escolas públicas de Campinas/SP. Para 

participar da pesquisa os alunos portadores de TDAH deveriam ter nível intelectual dentro 

ou acima da média esperada para idade e exame neurológico normal, além do diagnóstico 

positivo para TDAH, de acordo com o roteiro proposto pelo DSM-IV. Tais alunos foram 

selecionados através dos seguintes instrumentos: questionário de Conners para professores; 

roteiro de entrevista proposto pelo DSM-IV com pais e professores; anamnese com pais; 

avaliação intelectual através do WISC-III; exame neurológico tradicional.  

Com uma versão brasileira da escala abreviada, o questionário de Conners é o único 

instrumento para coleta de dados com professores, utilizado por pesquisadores para 

identificar e estabelecer a taxa de prevalência dos sintomas do TDAH. Tal instrumento foi 

elaborado em 1969, sendo então traduzido, validado e normatizado para escolares de João 

Pessoa - Brasil, por Barbosa e Gouveia, em 1993
10

. A anamnese é uma entrevista realizada 

pelo médico para obter informações como identificação da criança e familiares, principais 

queixas, desenvolvimento motor, linguagem, aprendizagem e atenção. A avaliação 

intelectual através do WISC-III ou Escala Wecheler de Inteligência para Crianças é 

utilizada para avaliar quantitativamente o nível cognitivo de crianças com idades entre 5 e 

15 anos, através de operações mentais como associações, deduções e raciocínio lógico 

(AMARAL, 2001; ANDRADE e SCHEUER, 2004; SIMAO, 2004; PEIXOTO, 2006).  

Dentre esses instrumentos utilizados no processo seletivo da pesquisa de Amaral e 

Guerreiro (2001), o roteiro de entrevista proposto pelo DSM-IV é o único específico com 

critérios diagnósticos do TDAH e, apesar de suas limitações, devido à falta de dados 

                                                 
10

 BARBOSA, G. A., GOUVEIA, V. V. O fator hiperatividade do questionário de Conners: validade 

conceitual e normas diagnósticas. Temas, v. 46, p. 188-202, 2004.  



 26 

empíricos claros que justifiquem o número de itens requisitados para o diagnóstico, é 

também o mais utilizado por profissionais da área da saúde (PEIXOTO, 2006).  

Após a seleção dos participantes, as pesquisadoras Amaral e Guerreiro aplicaram a 

seguinte bateria neuropsicológica: WCST (Wisconsin Card Sorting Test), avaliação das 

estratégias mentais; Teste de Cancelamento, avaliação da vigilância e da habilidade de 

manter e focar a atenção; Color Trail Test, avaliação da atenção complexa, exigindo 

atenção visual e concentração; Índice da ausência de distrabilidade do WISC-III, calculado 

através da pontuação dos subtestes “Dígitos e Aritmética”, que requer capacidade de 

armazenar dados em curto prazo; Teste evocação seriada (reversa para números), avaliação 

aspectos como a vigilância, concentração e perseveração para descrever os aspectos 

positivos da matriz da atenção; Teste de Desempenho Escolar (TDE), avaliação da 

aprendizagem dos participantes em suas habilidades fundamentais de escrita, aritmética e 

leitura. 

Em todos esses testes, exceto no item „erros não perseverativos‟ do WCST, as 

crianças portadoras do TDAH apresentaram desempenho inferior, comparado a crianças 

sem o transtorno, demonstrando eficácia da bateria neuropsicológica proposta, mas baixo 

nível estatístico, devido ao número pequeno de testes escolhidos e o tamanho amostral 

reduzido. 

Com a descrição do estudo realizado por Amaral e Guerreiro (2001), observa-se a 

dificuldade em diagnosticar o TDAH, devido à ausência de um teste ou exame preciso que 

identifique tal transtorno. De acordo com Silva (2009), são minúcias da história de vida do 

indivíduo em todos os aspectos – escolar, profissional, familiar, social e afetiva – que 

auxiliam na avaliação. Contudo, é consenso mundial a adoção dos critérios diagnósticos 

(ver Quadro 1) propostos pelo DSM-IV para avaliação do TDAH (BENCZIK, 2000; 

SILVA, 2009) na qual são descritos todos os possíveis sintomas de desatenção, 

hiperatividade e impulsividade.  

 

Critérios Diagnósticos para Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

 

A. Ou (1) ou (2) 

(1) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção persistiram pelo período mínimo de 6 

meses, em grau mal adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento: 

Desatenção: 

(a) frequentemente não presta atenção a detalhes ou comete erros por omissão em atividades 

escolares, de trabalho ou outras 

(b) com frequência tem dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas  

(c) com frequência parece não ouvir quando lhe dirigem a palavra 

(d) com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas 

domésticas ou deveres profissionais (não devido a comportamento de oposição ou 
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incapacidade de compreender instruções) 

(e) com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades 

(f) com frequência evita, demonstra ojeriza ou reluta envolver-se em tarefas que exijam esforço 

mental constante (como tarefas escolares ou deveres de casa) 

(g) com frequência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (p. ex., brinquedos, 

tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais) 

(h) é facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa 

(i) com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias 

 

(2) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperatividade persistiram pelo período mínimo 

de 6 meses, em grau mal adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento: 

Hiperatividade:  

(a) frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira 

(b) frequentemente abandona sua cadeira na sala de aula ou outras situações nas quais se espera 

que permaneça sentado 

(c) frequentemente corre ou escala em demasia, em situações impróprias (em adolescentes e 

adultos, pode estar limitado a sensações subjetivas de inquietação) 

(d) com freqüência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em atividades 

de lazer 

(e) está frequentemente “a mil” ou muitas vezes age como se estivesse “a todo vapor” 

(f) frequentemente fala em demasia 

 

Impulsividade: 

(g) frequentemente dá respostas precipitadas antes que as perguntas tenham sido 

completamente formuladas 

(h) com frequência tem dificuldade para aguardar sua vez 

(i) frequentemente interrompe ou se intromete em assuntos alheios (p. ex., em conversas ou 

brincadeiras) 

 

B. Alguns sintomas de hiperatividade-impulsividade ou desatenção causadores de 

comprometimento estavam presentes antes dos 7 anos de idade. 

C. Algum comprometimento causado pelos sintomas está presente em dois ou mais contextos 

(p. ex., na escola [ou trabalho] e em casa). 

D. Deve haver claras evidências de um comprometimento clinicamente importante no 

funcionamento social, acadêmico ou ocupacional. 

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um Transtorno Global de 

desenvolvimento, Esquizofrenia ou outro Transtorno Psicótico, nem são melhor explicados 

por outro transtorno mental (p. ex., Transtorno do Humor, Transtorno de Ansiedade, 

Transtorno Dissociativo ou Transtorno da Personalidade).  

 

Codificar com base no tipo:  

314.01 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Combinado: se tanto o 

Critério A1 quanto o Critério A2 são satisfeitos durante os últimos 6 meses. 

314.00 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Predominantemente 

Desatento: se o Critério A1 é satisfeito, mas o Critério A2 não é satisfeito durante os últimos 6 

meses. 

314.01 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Predominantemente 

Hiperativo-Impulsivo: se o Critério A2 é satisfeito, mas o Critério A1 não é satisfeito durante 

os últimos 6 meses. 

Nota para codificação: Para indivíduos (em especial adolescentes e adultos) que atualmente 

apresentam sintomas que não satisfazem todos os critérios, especificar “Em Remissão Parcial”.  

Quadro 1 - Critérios diagnósticos do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (DSM-IV-

TR, 2002, 118-119). 
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Além dos critérios propostos pelo DSM-IV, a Academia Americana de Pediatria 

(AAP) descreve em seus dois guias elaborados – um sobre Diagnóstico e 

Acompanhamento e outro sobre Tratamento – outras cinco recomendações para o 

diagnóstico do TDAH: iniciar a avaliação em crianças entre seis e doze anos de idade que 

apresentem desatenção, hiperatividade, impulsividade, baixo desempenho escolar ou 

problemas comportamentais; obter evidências diretas com os pais ou responsáveis 

relacionadas ao quadro de sintomas do transtorno em vários ambientes, idade de iniciação, 

duração e grau de comprometimento de seu funcionamento; requerer evidência direta 

obtida pelo professor ou outro profissional da educação que tenha contato direto com a 

criança, em relação ao quadro de sintomas do TDAH, duração dos sintomas, grau de 

comprometimento funcional e condições associadas; incluir no acompanhamento a 

avaliação de condições associadas (coexistentes); não indicar testes diagnósticos (exames 

laboratoriais como hemograma, dosagem de chumbo, tireóide, entre outros) rotineiramente 

no estabelecimento do diagnóstico de TDAH (PEIXOTO, 2006). 

 Peixoto (2006) ressalta que as características comportamentais das crianças com 

TDAH podem ser percebidas em muitas crianças com graus e circunstâncias diferentes e, 

por isso, tais situações devem ser contextualizadas na fase do desenvolvimento atual da 

criança e sistemas nos quais ela está inserida.  

Essa diferença entre o normal e o patológico, em relação aos sintomas do TDAH, é 

bastante discutida no artigo de Caliman (2008, p. 256). De acordo com a autora, para os 

neuropsiquiatras, a linha divisória entre a patologia da atenção e do autocontrole da 

normalidade ou do „além do normal‟ não é uma mudança qualitativa, e sim temporal e de 

intensidade. “Para que o diagnóstico seja definido, seus sintomas devem ser 

quantitativamente anormais”, ou seja, para identificação do TDAH, a psiquiatria prioriza a 

análise quantitativa dos sintomas em relação à qualitativa, sem explicitar a distinção entre 

aquilo que se define por normal, anormal e melhor que normal. Caliman (2008) afirma 

ainda que a diferença entre um portador do TDAH e um não portador está no 

desenvolvimento de suas capacidades, porém, o que determina se um sujeito é 

desenvolvido na questão atentiva e/ou de autocontrole está além da ciência, sendo de 

caráter social e moral. Isso reforça a fragilidade da constituição do diagnóstico do TDAH 

no cerne de uma sociedade na qual o indivíduo bem-sucedido, produtivo e feliz é o 

autogestor atento, consciente, racional e prudente. 

A esse respeito, Rohde et al. (2004) afirmam que avaliar o prejuízo funcional na 

vida do indivíduo auxilia na distinção entre o normal e o patológico, levando em 
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consideração os seguintes aspectos: a potencialidade do indivíduo, contextualizando o 

prejuízo dentro de uma avaliação global de suas potencialidades; não se restringir apenas 

às notas da escola, devendo avaliar a interferência potencial dos sintomas nas relações de 

amizade, familiares, na sua história médica e de vida; delimitar o quanto o prejuízo 

funcional é devido aos sintomas do transtorno ou à presença de comorbidades.  

Diante de todos os critérios e recomendações citados, pode-se observar a 

importância de um profissional da educação no diagnóstico do TDAH, sem ignorar 

questões metodológicas e relacionais aluno-escola. É na escola que se manifestam, com 

maior intensidade, as dificuldades de crianças portadoras do TDAH, uma vez que é no 

ambiente escolar que o aluno precisa de mais autocontrole, cumprimento de normas, 

prestar e manter atenção necessária à aprendizagem e estabelecer novos relacionamentos. 

Para atender às exigências desse ambiente, a criança precisa ter controle e ajustar seu 

comportamento para corresponder às expectativas dos adultos ali envolvidos, o que, para 

crianças com TDAH, é ainda mais difícil (PEIXOTO, 2006; BONET et al, 2008). Portanto, 

para o diagnóstico do portador de TDAH, as informações fornecidas pelos professores 

devem estar de acordo com as informações dadas pelos pais. Porém, o guia de Diagnóstico 

e Acompanhamento da AAP alerta também para o fato de que as discrepâncias entre a 

avaliação dos pais e dos professores podem ocorrer devido às diferenças dos dois 

ambientes, em relação às expectativas, nível de estrutura e/ou circunstâncias ambientais.  

 Por ser um diagnóstico clínico, e considerando a possibilidade de haver 

discrepâncias entre informações dos pais e do profissional da educação, os quais indicam e 

relatam os sintomas da criança nos principais ambientes de seu desenvolvimento, é 

importante que tais informações sobre o seu comportamento e seu desempenho sejam 

detalhadas e reais, descrevendo as fases do desenvolvimento da criança e das 

características dos ambientes que ela frequenta. 

 

1.5 Tratamento 

 

Uma vez diagnosticado o TDAH, torna-se necessário o tratamento. Caliman (2008) 

descreve o diagnóstico do TDAH como uma „polêmica internacional‟, em função da 

utilização excessiva do tratamento medicamentoso, além do aumento do número de casos 

identificados e de processos legais que reivindicam o direito à educação especial e 

privilégios no ambiente ocupacional.  
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Peixoto (2006), em sua pesquisa, buscou descrever como os profissionais da área da 

saúde mental, que trabalham diretamente com pacientes portadores de TDAH 

(neurologistas, psiquiatras e psicólogos), percebem e fazem uso dos critérios diagnósticos e 

meios de tratamento de crianças com esse suposto diagnóstico. O trabalho foi desenvolvido 

com 10 profissionais de cada área que exercem suas atividades em clínicas, 

estabelecimentos e consultórios privados da Grande Vitória/ES. Foram convidados para 

fazer parte da pesquisa profissionais com pelo menos dois anos de experiência com 

pacientes com TDAH, afiliados à Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA).  

Quanto ao diagnóstico, não muito diferente do que foi citado anteriormente, os 

instrumentos utilizados pelos participantes foram: anamnese, critérios do DSM-IV, laudo 

da escola e entrevista com os pais. Quanto ao tratamento, os mais indicados foram 

medicação (principalmente por neurologistas e psiquiatras) e psicoterapia (mais indicado 

por psicólogos), envolvendo tanto terapia individual, como familiar e comportamental. 

Mas foram citados também, em menor escala, tratamentos como orientação aos pais, 

acompanhamento psicopedagógico, apoio pedagógico, terapia ocupacional, 

encaminhamento para fonoaudióloga, encaminhamento ao neurologista (citado por um 

psicólogo) e atividade desportiva.  

Contudo, ao final de sua pesquisa, Peixoto (2006) considera o tratamento do TDAH 

controverso pelas dificuldades apontadas no processo de diagnóstico, pois, apesar de os 

profissionais relatarem que as principais queixas dos pais durante o diagnóstico são as 

dificuldades escolares, poucos encaminham o paciente para apoio pedagógico e 

acompanhamento psicopedagógico. Daí a importância de um diagnóstico detalhado e 

verdadeiro, uma vez que, observando melhor as interferências do TDAH na vida social e 

escolar da criança, seu desenvolvimento pode ser satisfatório.    

Segundo Caliman (2008), “uma das preocupações do debate bioético e neuroético 

atual em torno do TDAH diz respeito à separação entre o tratamento das patologias da 

atenção e a otimização das habilidades atentivas, requeridas principalmente pelo espaço 

ocupacional e escolar”. Ou seja, há uma preocupação médica, ética e moral com a 

distinção entre as funções e disfunções normais do centro de atenção e autocontrole do 

indivíduo e o comportamento esperado por aqueles envolvidos com o suposto portador do 

TDAH.  

Para tanto, Racine e Illes (2006), apud Caliman (2008), apontam quatro atitudes 

éticas fundamentais no processo diagnóstico e terapêutico do TDAH: esclarecimento ao 

portador do transtorno, bem como a todos que lidam com ele, quanto aos limites e as 
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consequências biológicas, psicológicas e sociais do tratamento medicamentoso; análise da 

vulnerabilidade do paciente diagnosticado, especialmente no que diz respeito à pressão 

social, familiar e escolar; identificação das causas e expectativas individuais e sociais que 

sustentam o diagnóstico; esclarecimento sobre os usos do tratamento indicado, com o 

intuito de prevenir possíveis abusos.   

A AAP
11

, em seu guia sobre Tratamento para o TDAH, estabeleceu ainda as 

seguintes recomendações para profissionais da saúde, além da indicação do uso de 

medicação adequada: estabelecer um programa que reconheça o TDAH como uma 

condição crônica; especificação de um objetivo para guiar o tratamento por um profissional 

da saúde, pais e profissionais da educação; reavaliação do diagnóstico original, aderência 

ao tratamento em caso de não alcançarem os objetivos estabelecidos; solicitar consultas de 

retorno para a criança com TDAH (PEIXOTO, 2006). 

Muitos estudos têm sido realizados, investigando a necessidade do tratamento 

medicamentoso, tendo como efeito principal a redução do trio de sintomas básicos do 

TDAH. Segundo Silva (2009), as três categorias de medicamentos habitualmente utilizados 

são os estimulantes, os antidepressivos e os acessórios. A prescrição dependerá dos 

sintomas causadores de maior desconforto na vida do indivíduo portador de TDAH, pois 

esse transtorno pode se apresentar de diversas formas e ocorrer em comorbidades.  

Os psicoestimulantes mais eficazes no tratamento do TDAH são o metilfenidato, 

dextroanfetamina e pemoline (SOUZA e INGBERMAN, 2000). Sendo o primeiro o mais 

comum, especialmente no Brasil, disponível no mercado farmacêutico (SILVA, 2009). 

Tais medicamentos devem ser administrados sob orientação médica, após avaliação do 

caso e de um estudo das características da criança, sua ação dá-se em 30 minutos, com pico 

em uma a duas horas, e meia-vida de duas a três horas (BENNETT et al., 1999 apud 

PASTURA e MATTOS, 2004).  

Os psicoestimulantes possuem substâncias que estimulam e aumentam a quantidade 

dos neurotransmissores dopamina e noradrenalina, para suprirem a desregulagem no 

funcionamento do lobo frontal, aumentando a concentração, diminuindo a impulsividade e 

hiperatividade, além de atuarem na redução da ansiedade e na melhoria dos estados 

depressivos (SILVA, 2009).  

Barkley e cols. (1990), apud Pastura e Mattos (2004), descreveram os seguintes 

efeitos colaterais do metilfenidato em curto prazo em crianças com TDAH, em ordem de 
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frequência: diminuição de apetite, insônia, dor abdominal, dor de cabeça, propensão ao 

choro, tiques, tonteira, náuseas, roer unhas, falar pouco, ansiedade, desinteresse, euforia, 

irritabilidade, pesadelo, tristeza e “olhar parado”. Sendo que os sintomas ansiedade, 

tristeza, desinteresse e “olhar parado” podem ser na verdade atribuídos à doença, uma vez 

que caíram com o uso do estimulante. Em longo prazo, os efeitos colaterais do 

metilfenidato são três: dependência, muitas vezes confundida com o estímulo para manter 

o tratamento, devido ao bem-estar alcançado pelo paciente; efeitos cardiovasculares, sendo 

pontuais e transitórios, uma vez que, logo após o uso da medicação, pode ocorrer pequena 

elevação da pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, mas que não se sustentam 

por muito tempo; possível redução de estatura, para tal hipótese os dados são bastante 

conflituosos e sem comprovações científicas (PASTURA e MATTOS, 2004). Baseado nos 

estudos de Adesman e Morgan (1999), Pastura e Mattos (2004) apresentaram as seguintes 

estratégias para administração dos efeitos colaterais do metilfenidato: observar se o efeito 

se deve realmente ao medicamento e não a outra condição médica; reduzir ou suspender 

temporariamente a medicação, de modo a aguardar o efeito indesejado e comprovar sua 

real causa; oferecer o medicamento com alimento; em caso de piora dos efeitos durante o 

pico de medicação, trocar para metilfenidato de curta liberação lenta; em caso de perda de 

apetite, fazer uso do medicamento de curta ação; tentar períodos de férias do metilfenidato, 

de modo a evitar efeitos colaterais nesse período.  

 De acordo com Caliman (2008), grande tem sido a polêmica acerca do uso de 

estimulantes no tratamento do TDAH, por estes se identificarem com as drogas cosméticas 

que buscam a „performance‟ cerebral. Mas, para Silva (2009), essa é uma concepção 

equivocada, uma vez que esses medicamentos não causam dependência, quando usados de 

maneira correta, ressaltando a necessidade e a eficácia do uso dessa medicação para 

determinadas pessoas portadoras do transtorno.   

 Dentre os antidepressivos utilizados no tratamento do TDAH estão os desipramina, 

imipramina, venlafaxina, bupropiona, fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, 

escitalopram, reboxetina e atomoxetina, sendo o primeiro o mais utilizado e o último 

indisponível no mercado brasileiro (SILVA, 2009). Tais medicamentos têm efeitos 

semelhantes aos estimulantes sobre os sintomas básicos do TDAH e efeitos colaterais 

pouco mais discretos, pois são administrados em doses menores, em comparação aos 

pacientes sem o transtorno.  

 A última categoria de medicamentos, denominada por Silva (2009) como 

„medicações acessórias‟, são substâncias que não têm sido muito utilizadas no tratamento 
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do TDAH, mas que podem ser usadas para amenizar efeitos colaterais da medicação 

principal como, por exemplo, o propranolol; ou para tratar certos aspectos isolados que não 

obtiveram resultados satisfatórios com o medicamento principal, nesse caso, podem ser 

utilizadas substâncias como lítio, ácido valproico, carbamazepina, axcarbazepina, nadolol, 

propranolol, clonazepan, alprazolan e clonidina.    

 Outra forma de tratamento muito citada pelos participantes da pesquisa de Peixoto 

(2006) foi a psicoterapia. Segundo Souza e Ingberman (2000), as intervenções 

psicoterápicas comportamentais podem ser caracterizadas em duas abordagens: as 

cognitivas, baseadas na ideia de que o pensamento é causa dos comportamentos, ou seja, 

considera-se que, mudando-se o pensamento, pode-se mudar o comportamento; e as 

baseadas na Análise do Comportamento, onde o comportamento é função de eventos 

ambientais, é produto de um encadeamento de estímulos e respostas, e o pensamento é 

considerado uma classe de respostas como outra qualquer.   

Camañes (2006) discute a eficácia da combinação do tratamento medicamentoso 

(principalmente o metilfenidato) e a intervenção cognitiva comportamental. Segundo ela: 

Nem a medicação, nem a terapia psicológica podem por si só ser a 

panacéia do tratamento para um transtorno tão complexo, com tanto 

impacto negativo na criança, na família e na escola, que se apresenta 

como crônico, e que, muito provavelmente, implica a continuidade da 

medicação e tratamento durante tempo... Dadas essas características é 

óbvia a necessidade de dotar a comunidade (pais, professores e 

profissionais) de todas as ferramentas possíveis que ajudem pessoas, 

crianças, adolescentes e adultos com este transtorno (CAMAÑES, 

2006, p. 2).  

 

Ou seja, o tratamento medicamentoso é eficaz na redução da intensidade dos 

sintomas do transtorno, mas não é capaz de interferir por si só nos problemas causados, 

como o rendimento acadêmico ou as condutas de relação interpessoal, no entanto, as 

técnicas de terapia comportamental trabalhadas isoladamente requerem tempo, esforço e 

trabalho com a criança, os pais e a escola.   

Semelhantemente, Benczik (2000) defende que, por se tratar de um diagnóstico 

clínico e complexo, o tratamento do TDAH deve envolver uma abordagem múltipla, 

através de uma ação conjunta entre a própria criança, pais e uma equipe multidisciplinar, 

formada por psicólogo, professor, psicopedagogo e demais profissionais envolvidos no 

diagnóstico. Busca-se assim estabelecer estratégias de atuação que os auxiliem a lidar com 

os sintomas apresentados pelas crianças, a considerar as mudanças comportamentais 
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normais, a rever as expectativas educacionais e tomar as melhores decisões acerca dos 

objetivos estabelecidos. 

 

1.6 TDAH na escola 

 

 A prevalência do TDAH está estimada em 3-7% entre as crianças em idade escolar 

(DSM-IV-TR, 2002), o que indica que a maioria das salas de aula pode ter pelo menos uma 

criança com TDAH (WRIGHT, 1995).  

Segundo Camañes et al. (2008), é na escola que são manifestadas intensamente as 

dificuldades do TDAH. É no ambiente escolar que o aluno precisa de mais autocontrole, 

cumprimento de normas, relacionar-se amigavelmente com seus pares e, especialmente, 

prestar e manter atenção necessária à aprendizagem, mas é também na escola que há 

menos ajuda, orientação, publicações e intervenções. Por esse motivo, o aluno com TDAH 

incomoda a classe e, muitas vezes, por apresentar tal comportamento perturbador e 

diferente às expectativas do adulto, que talvez desconheça o problema, é rotulado como 

irresponsável, rebelde, desinteressado, preguiçoso, insolente, etc. 

Em casos não diagnosticados por um profissional especializado, cabe também ao 

professor, além dos pais, observar e avaliar a intensidade, a frequência e a constância do 

trio de sintomas básicos do TDAH. Um aspecto distintivo entre crianças com e sem TDAH 

é que os sintomas de comportamento independem de problemas emocionais, ambientais e 

sociais (SILVA, 2009), ou seja, é importante que se conheça o comportamento e as 

características da criança em diferentes contextos e de forma geral.  

Para uma avaliação inicial do comportamento da criança, os critérios diagnósticos 

do DSM-IV podem funcionar como „código de comunicação‟ entre pesquisadores, clínicos 

e educadores que, de acordo com Wright (1995), promove a partilha de informações e 

criação de um entendimento consensual do transtorno. Somente após essa avaliação inicial, 

em comum acordo com os pais, a criança deve ser encaminhada a um profissional da saúde 

mental para efetivação do diagnóstico. Esse mesmo autor defende ainda que a identificação 

dos traços comportamentais pode ser útil na criação de intervenções eficazes em sala de 

aula.   

 Partindo da ideia de que desempenho escolar depende de vários fatores, como 

características escolar, familiar e individual, Pastura et al (2005) defendem a consideração 

do mau desempenho escolar como aquele desempenho substancialmente abaixo do 

esperado para as habilidades cognitivas do indivíduo. Esses mesmos autores apresentam 
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nesse artigo uma revisão da literatura acerca da relação entre mau desempenho escolar e o 

TDAH. A primeira pesquisa apresentada foi de G. Weiss e outros, desenvolvida em 1985, 

com 102 participantes, sendo 61 com TDAH e 41 sem o transtorno. Nessa pesquisa, os 

autores observaram que, dentre aqueles portadores do transtorno, 69% concluíram seus 

estudos contra 90% dos alunos sem o TDAH. Semelhantemente, S. Mannuzza e outras, em 

1993, constataram que indivíduos portadores de TDAH tinham 2,5 anos de estudos a 

menos, comparados aqueles não portadores de mesma idade; 23% das pessoas com TDAH 

não completaram seus estudos contra 2% das sem TDAH; e apenas 12% dos portadores de 

TDAH conseguiram concluir o ensino superior contra 50% do grupo controle. Faraone et 

al. (1993), apud Pastura et al. (2005), ao analisar o desempenho escolar de 140 crianças 

com TDAH, observaram que 50% necessitava de aulas extraescolares, cerca de 30% estava 

em turmas especiais ou foi reprovada e, ainda, o desempenho dos portadores de TDAH foi 

significativamente inferior, comparado aos demais, em testes de aritmética e leitura. 

Outro trabalho citado por Pastura et al (2005) é o de Luiz Augusto Rohde e 

colaboradores, de 1999, no qual foram constatados que 87% dos portadores do TDAH 

passaram por mais experiências de repetência em seus currículos, comparados a 30% dos 

não portadores e, ainda, 48% dos alunos com transtorno já haviam sido suspensos ao 

menos uma vez, e 17% já tinham sido expulsos de outros colégios, contra 17% e 2%, 

respectivamente, dos alunos sem TDAH. Sobre os mesmos temas (retenção e suspensão), 

Barkley et al. (1990), apud Pastura et al. (2005), observaram, também, que alunos com o 

transtorno tinham três vezes mais chances de repetirem e oito vezes mais chances de serem 

expulsos do que alunos sem o TDAH.  

Uma dificuldade possivelmente apresentada por alunos com TDAH refere-se ao 

desempenho cognitivo. Lacosta (2008) afirma que as dificuldades de aprendizagem do 

aluno com TDAH são obstáculos específicos, gerados pelos próprios sintomas do 

transtorno, provocando no aluno atrasos acadêmicos significativos. 

Segundo Camañes et al. (2008), a atenção serve para selecionar, voluntária e 

involuntariamente, os dados aos quais o cérebro vai se ater, ignorando estímulos 

irrelevantes, e serve também para sermos conscientes de nossas sensações, pensamentos, 

afetos etc., além de ser fundamental para memorizar e, por conseguinte, para aprender.  

A atenção, como um dos fatores cognitivos que mais influenciam o processamento 

de informação, é o processo que nos leva a dirigir e manter a consciência nos estímulos 

percebidos vindos do meio com o qual interagimos. Este mecanismo é igualmente crucial 

na determinação da informação que deve ou não ser retida na memória, afetando deste 
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modo a quantidade e extensão a ser armazenada para posterior utilização. O processo de 

guardar a informação na memória é um dos aspectos mais importantes do processamento 

de informação humana, uma vez que este sistema depende da interação da informação 

nova, que é apresentada ao sujeito, com a informação retida anteriormente (CID, 2006). 

Para que a seleção de informações seja útil, devemos ser capazes de focalizar a 

atenção nos principais estímulos durante tempo suficiente para analisá-las, tirar conclusões, 

decidir como agir, considerar os dados secundários, recorrer à nossa memória em busca de 

dados similares etc. “As tarefas escolares e o funcionamento da sala de aula implicam uma 

atividade de manutenção da atenção” (CAMAÑES et al., 2008, p. 18), e alunos com 

déficit de atenção muitas vezes apresentam dificuldades em selecionar informações 

relevantes e manter atenção necessária numa mesma atividade durante o tempo necessário.  

 Outro fator que influencia o processamento de informação é a memória, que ao 

contrário do que se pensa no senso comum, não envolve apenas a capacidade de 

recordação. Os processos de memória vão muito além da capacidade de fixar e reproduzir 

acontecimentos, é uma faculdade que os seres humanos possuem para separar as 

informações dos estímulos recebidos e organizá-las. Esse é um processo indispensável ao 

comportamento que permite evocar e reconhecer as experiências passadas, confrontando-as 

com outras mais recentes. E é desta associação de informações que resulta a dinâmica das 

nossas relações sociais e a formação das impressões acerca das outras pessoas (CID, 2006).  

 No TDAH, o processo afetado é o da memória de trabalho. Esta é uma das funções 

executivas que auxilia na tomada de decisões momentâneas, bem como os planos de longo 

prazo. A memória de trabalho
12

 é a área em que a informação fonológica ou visual está 

temporariamente armazenada para fins de tratamento e manipulação de informações 

(PLATT, 2010). 

De acordo com Andrade e Flores-Mendoza (2010), existem outras três funções 

executivas afetadas pelo TDAH, além da memória de trabalho: a autorregulaçao do afeto, 

que se refere à separação da carga emocional do conteúdo de um evento, proporcionando o 

controle do comportamento motor; a internalização do discurso, que permite, durante o 

adiamento do processo decisório da resposta que o sujeito converse consigo mesmo para 

gerar instruções autodirigidas fundamentais para o autocontrole; e a reconstituição, na qual 

se realiza a análise e síntese de mensagens e eventos que facilitam o processamento de 

informação.  

                                                 
12

 Este assunto será retomado no tópico 1.7, página 43. 
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A hiperatividade, manifestada pelo excesso de atividade física e/ou mental, 

incomoda devido ao comportamento excessivo, inadequado e desproporcional. “Cada vez 

mais, admite-se que a hiperatividade motora, assim como a impulsividade, é uma 

consequência direta da escassa e baixa capacidade de exercer um controle inibitório” 

(CAMAÑES et al., 2008, p. 36). Crianças que se movimentam excessivamente por uma 

questão patológica permanecem constantemente incontroladas, agem sem uma finalidade 

concreta e têm pouca consciência do que as acomete.  

Quanto à impulsividade, essas mesmas autoras acreditam que a criança com tal 

comportamento sofre muitas consequências negativas na área social e, especialmente, na 

área da educação, apresentando uma habilidade debilitada da linguagem para guiar, 

controlar ou governar o comportamento. Segundo Camañes et al. (2008, p.26): “o 

problema da inibição fraca impede a aquisição da linguagem interna como mediadora da 

conduta, enquanto outros defendem o processo inverso, que a dificuldade apresentada 

pelas crianças para falar consigo mesmas explica esse tipo de comportamento”. Ou seja, a 

impulsividade das crianças com TDAH as impede de esperar tempo suficiente para pensar 

e agir, sendo então pouco reflexivas.  

  Goldstein e Goldstein (1994) descrevem alguns meios para melhorar a convivência 

e estimular bons comportamentos nas crianças com TDAH. O primeiro passo consiste no 

conhecimento acerca do transtorno. Segundo esses autores, os pais e professores devem se 

informar sobre o problema, afirmando que o conhecimento é a intervenção mais eficaz ao 

lidar com a criança. Em seguida, o importante é a distinção entre desobediência e 

incapacidade. “Ocorre comportamento incompetente quando uma criança não possui 

habilidades para ser bem-sucedida. Ocorre comportamento desobediente quando uma 

criança opta por se comportar de modo a não atentar para as consequências” 

(GOLDSTEIN e GOLDSTEIN, 1994, p. 169). O primeiro pode ser tratado com educação e 

desenvolvimento de habilidades, enquanto os problemas de desobediência podem diminuir 

com punições coerentes e adequadas. Segundo Silva (2009), punir uma criança hiperativa 

pode surtir efeito por certo tempo, mas, certamente, crianças com TDAH, devido à 

natureza impulsiva do ato, brevemente voltarão a incorrer no mesmo erro. 

 O terceiro passo consiste em dar ordens positivas, buscando auxiliar a criança a 

identificar essa diferença. Quando uma criança manifesta um comportamento negativo, a 

tendência do adulto é reagir, ordenando que ela pare com aquilo. Mas, para Goldstein e 

Goldstein (1994), concentrar-se naquilo que não deve ser realizado, em vez de evidenciar o 

que deve ser realizado, faz com que a criança hiperativa receba ordens negativas, o que não 
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a ajuda a compreender o que deveria fazer, ou seja, dar ordens positivas consiste em 

ressaltar aquilo que queremos que aconteça, ao invés daquilo que não queremos que 

aconteça.  

Se o seu filho, por exemplo, está com os pés na parede e você lhe diz 

para tirá-los da parede, você está lhe dando uma instrução negativa. 

Embora pareça que você está lhe dizendo o que fazer, na verdade está 

dizendo a ele o que não deve fazer. Isto dá a ele uma esfera de 

possibilidades. Ele pode, em seguida, tirar os pés da parede e colocá-los 

na mesa do café. A criança obedeceu à sua ordem, mas agora está 

fazendo outra coisa que provavelmente provoque raiva em você, e o 

problema pode piorar. Você pode então dizer a seu filho para tirar os 

pés da mesa do café apenas para que ele os coloque na estante 

(GOLDSTEIN e GOLDSTEIN, 1994, p. 171).    

 

O quarto e último passo consiste na promoção do sucesso da criança. Trata-se de 

deixar de valorizar as atitudes negativas e passar a incentivar, reforçar e promover o 

sucesso dela. Muitas vezes, quando uma criança age de maneira contrária à desejada pelo 

adulto, a reação primária é a punição destinada a mudar o comportamento indesejado. Mas, 

de acordo com Goldstein e Goldstein (1994, p. 178), para a criança incompetente, 

deficiente, hiperativa, uma punição normalmente é ineficaz. “O castigo é uma das formas 

mais populares de disciplina paterna” (GOLDSTEIN E GOLDSTEIN, 1994), mas deve 

ser coerente, constante e o adulto deve ser firme em relação ao castigo.  

Administrados os problemas comportamentais da criança, cabe agora iniciar uma 

intervenção cognitiva. Segundo Camañes et al. (2008), o processo de aprendizagem não 

deve se limitar à retenção de conteúdos mediante o método de repetição, deve consistir 

também um processo contínuo que opera sobre todos os dados que alcançam certo grau de 

significação e no qual é necessário usar as diferentes capacidades cognitivas.  

Os problemas de aprendizagem apresentados por alunos portadores de TDAH 

repercutem pela dificuldade para adiar a resposta (estilo cognitivo impulsivo e ineficaz), 

seguir instruções sequenciais, persistir nas tarefas, analisar as informações, alcançar um 

alto nível de concentração, e ainda dificuldade na generalização da aprendizagem, na 

motivação e nos principais aspectos emocionais para aprendizagem. Mas vale ressaltar que 

“as dificuldades de aprendizagem que as crianças hiperativas apresentam não estão 

diretamente relacionadas ao nível intelectual delas. Frequentemente, essas crianças têm 

um nível intelectual adequado” (CAMAÑES et al., 2008, p. 102).   
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Baseada nas orientações apresentadas por Ana Miranda Casas, no I Congresso 

Nacional de TDAH (2005), Camañes et al. (2008) apresentam algumas sugestões para 

melhorar a aprendizagem de crianças hiperativas:  

 Aumentar o reconhecimento das palavras, ensinando as regularidades da linguagem e 

potencializando a segmentação léxica, através de atividades que exijam a identificação de 

fonemas, omissão de fonemas, integração de sons em palavras e associação das diferentes 

unidades linguísticas. 

 Aumentar a compreensão de textos, através de procedimentos de autoinstrução e 

procedimentos colaborativos que envolvam diálogo, reconhecendo e analisando o 

significado das palavras, integrando as informações do texto com os conhecimentos 

prévios, analisando as informações literais e as inferências anafóricas, e aquelas baseadas 

no conhecimento prévio, além da elaboração de macroideias.  

 Diminuir as dificuldades na escrita. Para melhorar a motricidade, podem-se realizar 

atividades de exercícios pré-escrita, como técnicas não gráficas, por exemplo, recortar, 

pintar com os dedos, colar, colorir, quebra-cabeças etc.; técnicas pictográficas, como 

pintura, desenho livre e traços contínuos que representem um objeto especifico; técnicas 

escriptográficas, como os traçados deslizados, exercícios de progressão em plano vertical e 

horizontal.  

 Favorecer a expressão escrita, solicitando que os alunos escrevam um texto que acabaram 

de ler ou escutar, a fim de reconstruí-lo e integrar o conteúdo com seu conhecimento 

prévio. Usar como suporte perguntas-chave como “o quê, como, quando, onde e por 

quê?”; organizadores gráficos, empregados na compreensão de texto e no ensino das 

diferentes estruturas textuais; e cartões ou fichas que auxiliem os alunos a ativar o seu 

conhecimento prévio e a estruturar o conteúdo.  

 Desenvolver habilidades para lidar com números e cálculos, destacando os estímulos mais 

significativos, a fim de eliminar os estímulos irrelevantes e redundantes que aumentam a 

dificuldade de prestar atenção à informação relevante. Promover adaptações de instruções, 

como a segmentação da prática, os cronocálculos (cálculo cronometrado), as 

representações gráficas ou o uso de materiais tangíveis, o uso de ferramentas tecnológicas, 

introduzindo intervalos de descanso; decompor a tarefa em fases para reduzir as demandas 

da tarefa e as exigências da atenção.  

 Usar o método de instrução para solução de problemas: apresentar problemas cotidianos 

para potencializar a significância da aprendizagem; favorecer a elaboração de imagens 

mentais ou a realização de desenhos que representem adequadamente a informação do 

texto do problema; motivar a releitura do problema e a escrita da informação que ele traz; 
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subdividir a informação em unidades de manejo mais fácil, e acompanhá-las por meio de 

esquemas gráficos que centralizem a atenção nas partes relevantes da informação; utilizar 

estratégias como forma de reduzir as memorizações mecânicas.   

Semelhantemente, em 2004, foi produzido pelo U.S. Departament of Education, 

juntamente com o Office of Special Education and Rehabilitative Services e o Office of 

Special Education Programs, um informe instrucional contendo estratégias e práticas para 

ensinar crianças com TDAH.  

Todo o programa está focado em três componentes básicos para ensino de crianças 

portadoras do transtorno em questão: acompanhamento pedagógico, intervenção 

comportamental e acomodações em sala de aula. 

Inicialmente, são explicitadas estratégias gerais que perpassam o ensino adequado a 

crianças com TDAH: 

1) Identificar as necessidades únicas da criança com TDAH, avaliando suas necessidades 

educacionais e comportamentais, além de pontos fortes, identificando como, quando e por 

que a criança está desatenta, impulsiva e hiperativa. 

2) Selecionar diferentes práticas educativas, fundamentadas nos três componentes básicos – 

acompanhamento pedagógico, intervenções comportamentais e acomodações em sala de 

aula.  

3) Combinar as práticas selecionadas ao serviço de Educação Especial, caso exista. 

 Em seguida, são sugeridas práticas que podem ajudar as crianças com TDAH em 

sala de aula, ressaltando constantemente a validade de tais técnicas para o ensino de 

crianças sem o transtorno.  

 As intervenções pedagógicas podem ser expressas em todos os momentos das 

atividades desenvolvidas. Na introdução das tarefas, é importante organizar e preparar os 

alunos, resumindo a ordem das atividades propostas e apresentando as expectativas de 

aprendizagem e de comportamento. Durante a condução das atividades, estrutura, 

consistência e clareza são aspectos fundamentais, uma vez que crianças com TDAH, 

muitas vezes, não lidam bem com mudanças e precisam entender claramente o que se 

espera delas, bem como as consequências para os que não atendem às expectativas 

preestabelecidas. Nesse sentido, é importante contar com a participação de todos os alunos, 

sem ressaltar as diferenças entre aqueles com TDAH e os demais; verificar o desempenho 

do aluno com TDAH e avaliá-lo durante as tarefas, para identificação da necessidade de 

assistência adicional, e ajudá-lo a corrigir os próprios erros ou mesmo observar seu 

progresso; fornecer avisos prévios do término da tarefa; rever o que aprenderam durante a 
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atividade, ressaltando o que será importante para atividades posteriores, e instruir os alunos 

quanto à próxima tarefa, para finalizar o que foi proposto. 

 Devido aos sintomas básicos do transtorno, é importante ajudar o aluno com TDAH 

a se concentrar e manter a atenção focada na atividade proposta. Dividir a tarefa em partes 

menores, destacar pontos-chave e eliminar ou reduzir testes cronometrados também pode 

auxiliá-lo na concretização das tarefas.  

É importante ajudá-los na organização de suas atividades. Tal tarefa poderá ser 

facilitada sugerindo à criança que use um código de cores para separar disciplinas 

escolares; estimulando-a a usar relógio e calendário para controlar seu tempo e agendar 

suas atividades; e ensinando-a também a preparar o espaço organizadamente para 

desenvolvimento das atividades escolares ou de lazer.    

 Além das práticas gerais supracitadas, foram sugeridas intervenções específicas a 

serem adotadas a partir da identificação de defasagem em determinadas áreas de ensino, 

divididas em oito temas. 

 Estudo da linguagem e compreensão da leitura: fornecer tempo de leitura silenciosa; 

solicitar que a crianças leia uma história em silêncio e ouça os outros alunos ou o 

professor ler a história em voz alta para toda a classe; promover atividades conjuntas de 

leitura, proporcionando à criança com TDAH a realização de tarefas com um colega que 

leia fluentemente; pedir à criança para fazer ilustrações da sequência de eventos 

principais de uma história; promover sessões de narração de histórias, nas quais o aluno 

possa recontar uma história que tenha lido recentemente; promover jogos nos quais o 

aluno possa interpretar personagens de uma história favorita; manter um banco de 

palavras que apresentem dificuldades para os alunos; promover jogos que proporcionem 

a prática de habilidades de leitura e compreensão; utilizar jogos de computador para a 

compreensão da leitura; confeccionar livros gravados, buscando estimular o interesse 

pela leitura tradicional, sendo ainda um recurso para reforçar e complementar as aulas 

de leitura; disponibilizar materiais para uso em casa; incentivar o uso de resumos de 

livros ou sinopses para despertar interesse.  

 Fonética: ensinar à criança processos mnemônicos que forneçam lembretes sobre regras 

fonéticas difíceis de aprender; ensiná-la a reconhecer e ler famílias de palavras que 

ilustrem conceitos fonéticos; proporcionar jogos que lhe permitam a prática de palavras 

irregulares foneticamente; usar o computador para fornecer-lhe exercícios práticos com 

aulas de gramática ou fonética; usar cartões para a criança que sabe os sons, mas não 

sabe as letras.  
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 Escrita: ensinar as normas de formato e estilo para trabalho escrito; ensinar o aluno 

como descrever as partes principais de uma história; proporcionar-lhe oportunidades 

para escrever e-mail e receber cartas de seus colegas e professores; solicitar a um aluno 

que descreva um acontecimento recente, enquanto os outros alunos fecham os olhos e 

visualizam o que está sendo dito; pedir que a crianças revise os trabalhos antes de 

entregar; fornecer à criança uma lista de itens a serem verificados durante a correção; 

pedir ao aluno para ditar tarefas escritas que serão gravadas, como uma alternativa para 

a prática da escrita.   

 Ortografia: aproveitar acontecimentos cotidianos para ensinar ortografia de palavras 

difíceis; apresentar ortografia de palavras que a criança costuma usar em seu dia a dia; 

pedir à criança para manter um dicionário pessoal; incentivar o aluno a adivinhar a 

grafia correta de palavras difíceis; usar letras de recorte ou outros recursos para enunciar 

palavras difíceis de aprender; combinar atividades de movimento com lições de 

ortografia.  

 Manuscrito: pedir à criança para copiar e apagar palavras em um quadro pequeno, 

individual; ensinar a criança a usar o seu dedo para medir o espaço entre cada palavra; 

pedir à criança para usar papel com linhas verticais para aprender a usar letras e palavras 

no devido espaço em uma página; ensinar-lhe habilidades de escrita através de um 

programa computacional.  

 Matemática Computacional: ensinar o aluno a reconhecer padrões nas operações 

Matemáticas; proporcionar atividades conjuntas que ofereçam oportunidades para que 

desenvolva habilidades Matemáticas com outros colegas; ensinar à criança processos 

mnemônicos que descrevam as etapas básicas de números inteiros; desenvolver 

atividades contextualizadas.  

 Resolução de problemas de Matemática: ensinar a criança a ler um problema várias 

vezes antes de começar a resolvê-lo; ensinar a criança a identificar palavras que indicam 

a operação a ser usada para resolução do problema; orientar na compreensão das partes 

do problemas, por meio de perguntas, por exemplo: Qual é a pergunta do problema? 

Quais as informações que você precisa para descobrir a resposta? Que operação você 

deve usar para calcular a resposta?; pedir ao aluno para criar e resolver problemas 

baseados em seu dia a dia.  

 Uso de materiais especiais para ensino da Matemática: o uso de papel quadriculado pode 

ajudar a organizar colunas para cálculo de operações fundamentais, e materiais 

manipulativos podem auxiliar na representação de operações. 
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Quanto à intervenção comportamental, seu objetivo é auxiliar os alunos com TDAH 

a se comportarem adequadamente, favorecendo a própria aprendizagem e a de seus 

colegas. A intervenção mais eficaz é o reforço verbal do comportamento adequado, ou 

seja, incentivar uma criança a agir corretamente pode surtir mais efeito que reprimi-la por 

algum erro. Mas o elogio deve ser sincero e coerente, pois o reforço positivo produz as 

mudanças de atitude que irão moldar o comportamento da criança ao longo do tempo. Um 

comportamento inadequado, por sua vez, deve ser ignorado seletivamente. Essa técnica é 

útil quando o comportamento não é intencional ou improvável que volte a ocorrer, ou tem 

por objetivo simplesmente ganhar atenção daqueles que estão próximos, sem perturbar ou 

interferir no aprendizado dos colegas. Deve-se também retirar de seu alcance manual e 

visual objetos que tiram sua atenção durante as atividades; autorizar que o aluno com 

TDAH deixe a classe por um momento, sempre com alguma finalidade para voltar pronto 

para se concentrar, e incentivar as crianças a resolverem seus problemas, conversando em 

um ambiente supervisionado e estabelecendo contratos comportamentais. 

Em relação ao ensino/aprendizagem da criança com TDAH, pode-se observar que a 

estrutura também deve estar de acordo com as limitações do aluno. É sugerido então que o 

aluno com o transtorno se beneficie de acomodações que reduzam distrações, para que ele 

permaneça concentrado na atividade. Uma das alterações mais comuns que podem ser 

feitas para o ambiente físico da sala de aula consiste em determinar onde a criança com 

TDAH vai sentar. Três atribuições de ambiente podem ser especialmente úteis: colocar a 

criança próxima ao professor, para melhor acompanhamento; colocar a criança próxima a 

um colega que possa ajudá-la a aprender melhor; e proporcionar ambiente de baixa 

distração, com poucos estímulos visuais e poucos alunos.  

Para melhorar a qualidade de vida de uma criança com TDAH e garantir um 

aproveitamento escolar satisfatório, faz-se necessário uma sintonia entre escola, família e 

profissionais da saúde, que devem manter entre si um contato estreito, visando ao 

progresso da criança. Além do tratamento médico e/ou psicológico, é fundamental que a 

criança com TDAH se sinta em um ambiente adequado e receptivo, aberto às diferenças e 

às variações no ritmo de aprendizagem.  

1.7 TDAH e aprendizagem da Matemática 

De acordo com Bastos (2009), muitos estudos acerca do TDAH atentam para a 

relação entre o transtorno e o aprendizado de leitura e escrita, mas poucos têm focado a 
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aprendizagem da Matemática, embora a interferência da desatenção no aprendizado dessa 

disciplina seja evidente.  

A execução de cálculos matemáticos exige várias habilidades, mas 

algumas envolvem diretamente a atenção tais como: diferença entre os 

sinais (+, -, x e ÷) colocação correta dos números no espaço, utilizar a 

“reserva” de forma adequada, copiar do quadro negro de forma correta 

(BASTOS, 2009, p. 118).  

 

Carlson et al (1986), apud PASTURA et al, (2005), analisaram o Quociente de 

Inteligência (QI) e o desempenho em testes de aritmética e leitura de estudantes portadores 

do TDAH e constataram que alunos com o TDAH Predominantemente Desatento 

possuíam QIs maiores que aqueles Predominantemente Hiperativo-Impulsivo, porém, 

apresentaram também pior desempenho acadêmico, principalmente em aritmética. 

Contrastando a primeira afirmação, Hynd et al., em 1991, afirmaram que não há diferenças 

nos níveis de QI entre indivíduos desatentos e hiperativos de TDAH, porém, afirmou que 

realmente o grupo Predominantemente Desatento apresentou desempenho acadêmico 

insatisfatório em Matemática, comparado ao grupo Predominantemente Hiperativo.  

Zentall et al (1994, apud LACOSTA, 2008), buscando verificar a incidência das 

dificuldades de cálculo na resolução de problemas aritméticos simples, verificaram a baixa 

produtividade dos alunos portadores do TDAH, bem como dificuldades para terminar as 

operações, deixando muitos problemas em branco e havendo grande incidência de erros, 

comparados a alunos sem TDAH. O estudo permitiu ainda que os autores descrevessem 

dois tipos de dificuldades para o cálculo: dificuldades na memória semântica (informação 

que não é associada a um tempo particular ou lugar), relacionada com dificuldades de 

leitura e escrita, e dificuldades nos procedimentos utilizados para resolução.  

Outro estudo acerca da aprendizagem da Matemática pelos alunos portadores do 

TDAH foi desenvolvido por Lacosta (2005), sobre a resolução de problemas aritméticos 

verbais. Nesse estudo, foi aplicada uma prova diagnóstica, adaptada para diferentes níveis 

de ensino, buscando observar as dificuldades apresentadas pelos alunos com TDAH, em 

comparação aos alunos sem TDAH. Constatou-se que as dificuldades evoluíram de acordo 

com os níveis de ensino, devido à progressiva introdução dos níveis de numeração e, 

também, a introdução progressiva dos algoritmos. (LACOSTA, 2005) 

Ainda em relação à aprendizagem da Matemática, Geary (1993, apud LACOSTA, 

2008) apresenta três tipos de déficit que poderiam explicar a dificuldade do cálculo para os 

alunos com TDAH: aspectos metodológicos do cálculo (dificuldade na aquisição de 
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procedimentos e estratégias aritméticas para resolução das operações básicas); recuperação 

automática de eixos numéricos da memória semântica (dificuldade em adquirir e manter os 

dados matemáticos básicos, para que sejam adequados à aquisição e ao uso das habilidades 

do cálculo), e habilidades visoespaciais (dificuldades na representação espacial e na 

interpretação da informação numérica). 

Semelhantemente, Vital e Hazin (2008), ao desenvolver um estudo com dois alunos 

de 10 e 11 anos, de uma escola particular de Recife, no qual buscavam explorar as inter-

relações entre TDAH, notadamente o subtipo desatento, e a atividade Matemática escolar, 

concluíram que as dificuldades escolares em Matemática dessas crianças podem ser 

caracterizadas pelo comprometimento da atenção concentrada, da flexibilidade cognitiva 

(capacidade para reestruturar o conhecimento de muitas maneiras, de acordo com as 

exigências situacionais), da memória operacional (processo de armazenamento temporário 

da informação), como por déficits visoespaciais.     

  De acordo com Platt (2010), existem diferentes formas de relacionar o TDAH e a 

dificuldade em Matemática. A primeira maneira é analisar as implicações práticas que o 

TDAH tem sobre a aprendizagem em sala de aula (aspectos didáticos e metodológicos), e a 

segunda refere-se ao papel da memória de trabalho, da função executiva e da desatenção.  

 As dificuldades na memória de trabalho geram dificuldades em problemas que 

envolvem manipulação da informação verbal e não verbal, contribuindo para dificuldades 

na resolução de problemas matemáticos que vão além dos processamentos fonológicos. No 

entanto, uma deficiência na memória de trabalho não é o único fator cognitivo que 

relaciona dificuldade em Matemática e o TDAH, a desatenção que está altamente 

correlacionada com TDAH também contribui significativamente para dificuldade em 

Matemática (PLATT, 2010). 

 Alba (2008), em sua pesquisa de Doutorado, buscou analisar em profundidade o 

TDAH em comorbidade
13

 com Dificuldade de Aprendizagem da Matemática (DAM), 

abordando uma orientação teórica sistêmica que integra diferentes processos cognitivos 

(memória de trabalho, atenção e inibição) e crenças metacognitivas (atribuições causais, 

autopercepção e ansiedade). 

                                                 
13

 "Comorbidade é um termo médico primeiramente utilizado por Feinstein em 1970. A princípio o termo 

referia-se à ocorrência de duas doenças distintas em um mesmo indivíduo, “uma doença adicional num 

paciente com uma doença índice”. O conceito atual refere-se à associação, mais que informal, mas 

provavelmente não causal, entre uma doença ou transtorno índice e uma ou mais patologias físicas ou 

psicológicas". (GUIDETTI e GALLI, s/d, disponível em http://www.sbce.med.br/dor-de-cabeca/cefaleia-na-

infancia-e-adolescencia/96-comorbidade-psiquiatrica). 

http://www.sbce.med.br/dor-de-cabeca/cefaleia-na-infancia-e-adolescencia/96-comorbidade-psiquiatrica
http://www.sbce.med.br/dor-de-cabeca/cefaleia-na-infancia-e-adolescencia/96-comorbidade-psiquiatrica
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 Participaram dessa pesquisa 136 sujeitos com idades compreendidas entre 6 e 14 

anos, de famílias com um nível sociocultural médio, divididos em 4 grupos: grupo controle 

com 47 crianças; grupo com DAM formado por 20 participantes; grupo com TDAH 

(subtipo combinado) com 29 crianças; e, finalmente, um grupo composto por 40 sujeitos 

que apresentavam características de TDAH e DAM. 

 Para seleção dos sujeitos, foram aplicados os seguintes instrumentos: critérios 

diagnósticos do DSM-IV
14

 para TDAH; Escala de Conners para pais e professores; Bateria 

Psicopedagógica EVALUA 2-4-6, de Gracia-Vidal e González-Manjón (2003), apud Alba 

(2008), que abarcava diferentes domínios curriculares como raciocínio abstrato, memória e 

atenção, leitura, escrita e aritmética; e, por fim, a versão espanhola da Escala de 

Inteligência de Wechsler (WISC-R).  

 Inicialmente, a pesquisadora realizou uma pesquisa bibliográfica sobre a relação 

entre TDAH e DAM. De acordo com Alba (2008, p. 98), “a literatura dedicada ao DAM 

em estudantes com TDAH é ainda escassa e muito dispersa, tanto na metodologia como 

em seus objetivos”. Comparar os poucos estudos encontrados tornou-se uma tarefa 

complicada por diversas razões: grande variedade no modo de diagnosticar o TDAH, 

empregando diferentes versões do DSM; divergências na avaliação do conhecimento 

matemático, principalmente aquelas centradas apenas no conhecimento da aritmética ou na 

resolução de problemas matemáticos; e divergências na análise do perfil cognitivo dos 

alunos, incluindo variáveis como atenção, memória ou o funcionamento executivo geral.  

 De acordo com os estudos analisados
15

 por Alba (2008), pode-se observar que: a) 

todos têm avaliado exclusivamente a aritmética, o que implica certas complicações na 

generalização dos resultados a outras áreas da Matemática, como a resolução de problemas 

aplicados; b) apesar de ter usado diferentes tarefas neuropsicológicas para a avaliação de 

diferentes funções executivas, alguns estudos têm utilizado uma pontuação composta para 

prever o desempenho de alunos com TDAH, o que dificulta verificar os diferentes 

processos cognitivos; c) nenhum dos trabalhos fez uma comparação entre estudantes com o 

perfil TDAH+DAM e estudantes com o perfil DAM, o que compromete a compreensão 

dos fatores diferenciais entre a condição clínica do TDAH e das DAM, assim como os 

                                                 
14

 4ª Edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais.  
15

 ROBINS, 1992; ZENTALL, SMITH, LEE E WIECZOREK, 1994; BENEDETTO-NASHO E 

TANNOCK, 1999; FARAONE, BIEDERMAN, MONUTEAUX, DOYLE E SEIDMAN, 2001; 

DESHAZON BARRY, LYMAN E KEINGER, 2002; BEIDERMAN, 2004; DUPAUL, VOLPE, 

JITENDRA, LUTZ, LORAH E GRUBER, 2004; DASSOLUNGHI, MARZOCCHI E FIORILLO, 2005. 
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fatores comuns; d) o estudo não trata do sistema de crenças, cognição social e habilidades 

metacognitivas.  

 Segundo Alba (2008, p.106), “para compreender melhor o perfil comórbido 

TDAH+DAM, é necessário estudar suas características cognitivas e metacognitivas, 

através de uma análise diferencial com as duas condições clínicas em estado puro, além 

da comparação com um grupo normativo”; e ainda, “os processos socioafetivos são de 

especial importância no estudo da aprendizagem. No entanto, é inexistente a literatura 

dedicada a este tópico no campo do TDAH+DAM” (Alba, 2008, p. 108). 

 Tendo em vista os objetivos e a pesquisa bibliográfica realizada, para o estudo de 

Alba (2008) foram selecionados diferentes testes, buscando avaliar diferentes domínios: 

processos cognitivos (controle inibitório, memória de trabalho verbal, visoespacial, 

memória de curto prazo e atenção), crenças metacognitivas (atitude em relação à 

Matemática, atribuições relacionadas com a Matemática, ansiedade em relação à 

Matemática) e testes matemáticos (habilidades metacognitivas relacionadas com a 

resolução de problemas, velocidade de cálculos aritméticos e problemas da vida real).  

 Ao final de seu trabalho, Alba (2008, p.177) concluiu que 

os participantes com diagnósticos TDAH+DAM se caracterizam por 

apresentar um déficit no controle inibitório, além de um déficit na 

regulação do esforço ou recursos energéticos, a qual conduz a um padrão 

de comportamento impulsivo. Em relação à memória de trabalho, tanto o 

componente verbal como visoespacial estariam afetados, mas não 

apresentam déficit na memória de curto prazo. No plano socioafetivo,  

mostram atitude negativa para a Matemática, além de um padrão 

atribucional desadaptativo, não reconhecem causas internas dos erros ou 

fracassos. Em relação a habilidades metacognitivas necessárias para a 

resolução de problemas, sabem menos que as crianças do grupo controle, 

e também têm dificuldades no monitoramento. E, para finalizar, têm 

demonstrado pouca habilidade em tarefas para aplicar o conhecimento 

matemático.  

 

 Para encerrar seu trabalho, Alba (2008) destaca ainda a importância de estudos 

sobre o processo de memória no campo do TDAH, das DAM, e em especial do 

TDAH+DAM, como, por exemplo, sobre a memória de trabalho de curto prazo 

visoespacial, ou a evolução dos processos de aprendizagem, considerando   as conclusões 

sobre o desenvolvimento dos distintos sistemas de memória ao longo da infância e início 

da adolescência; a importância de comprovar a transferência do conhecimento adquirido a 

outras tarefas com mesma estrutura e/ou forma, devido às dificuldades de generalização 

dos conhecimentos matemáticos apresentadas pelos estudantes com DAM; e, ainda, a 
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relevância dos resultados obtidos na pesquisa do diagnóstico, assim como suas implicações 

na intervenção. 

 

1.8 Autorregulação da aprendizagem 

  

Considerando a pesquisa realizada até o momento, principalmente em relação às 

características do trio de sintomas básicos do TDAH, aprofundaremos o estudo acerca da 

autorregulação da aprendizagem, uma vez que tal habilidade é essencial para os portadores 

de TDAH e, consequentemente, para uma prática pedagógica que os auxilie a se 

autorregularem. 

De acordo com Bonfiglio (2010), a autorregulação é uma área de estudo da 

psicologia educacional, mais conhecida e desenvolvida nos Estados Unidos, com base na 

Teoria Social Cognitiva. Diversos pesquisadores têm trabalhado nessa área e construído 

definições e caracterizações acerca do tema. Apresentamos algumas delas no quadro a 

seguir: 

 
Autor Definição 

Simons e Beukhof 

(1987, apud SOUSA, 

2006, p. 3) 

“a autorregulação é a capacidade de ser „autoensinante‟, isto é, ser capaz de 

preparar, facilitar e regular a aprendizagem, proporcionar feedback e 

julgamentos de realização, fomentar a motivação e concentração”.  

Zimmerman (2000 

apud CASTRO et. al, 

2006) 

“conjunto de habilidades de automanejo de contingências ambientais, mas que 

também incluem o conhecimento e o sentido do autocontrole para executar 

estas habilidades em contextos relevantes.” Tal definição inclui pensamentos, 

sentimentos e ações que são planejados e, ciclicamente, adaptados para a 

realização dos objetivos pessoais. 

Veiga Simão (2004a, 

apud FRISON, 2007, 

p. 2) 

 “o processo em que os sujeitos estabelecem metas que interagem com suas 
expectativas, desenvolvendo estratégias para alcançá-las, criando condições 

para que a aprendizagem se efetive”.  

Polydoro e Azzi 

(2010, p. 131) 

É o processo de governo do próprio comportamento, pensamento e sentimento, 

voltados para obtenção de metas e guiados por padrões gerais de conduta 

pessoal, e opera por meio de três subfunções: auto-observação, na qual são 

fornecidas as informações sobre o que se está fazendo, as condições pessoais e 

ambientais em que o comportamento ocorre; julgamento, na qual as ações e as 

escolhas são avaliadas, considerando o próprio comportamento, as 

circunstâncias em que ocorrem e os padrões pessoais de referência, sendo o 

julgamento também relacionado ao valor atribuído à atividade; autocorreção, 

que representa a mudança autodirigida no curso da ação, com base em 

consequências autoadministradas.   

Bonfiglio (2010, p. 

45) 

“a autorregulação da aprendizagem é um processo de construção para 

desenvolver, construir e direcionar estratégias para realizar atividades e 
tarefas com o objetivo de enfrentar os desafios que são inerentes às tarefas”. 

Esse mesmo autor define autorregulação como controle das atividades de 

aprendizagem com diversos níveis, desde o planejamento da tarefa, regulagem 

de execução, até a avaliação dos resultados.  
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Garcia e Pintrich 

(1994, apud 

FIGUEIREDO, 

2011) 

Em uma perspectiva sociocognitiva consideram que a autorregulação da 

aprendizagem se refere à monitorização, controle e regulação por parte dos 

alunos, dos seus próprios comportamentos e atividades cognitivas. 

 

Quadro 2 – Definições de autorregulação.  

Tais definições apresentam mais elementos em comum que diferentes. Nessa 

perspectiva, um aluno autorregulado seria aquele que usa estratégias próprias, testa 

frequentemente sua eficácia e que se sente motivado para o fazer, tornando-se protagonista 

de sua aprendizagem. Contudo, tais competências não serão suficientes para que o 

indivíduo inicie processos de autorregulação da aprendizagem, pois eles também envolvem 

um processo de índole afetiva/motivacional que, não sendo diretamente adquirido através 

da aprendizagem, assumiria um caráter mais intríseco ao próprio sujeito, manifestando-se 

através de um desejo criado pelo indivíduo, que se concretizaria numa escolha intencional 

(SOUSA, 2006). 

É do indivíduo que parte a capacidade de autorregular a aprendizagem, 

se estiverem reunidas as condições essenciais para isso, ou seja, se existir 

uma relação recíproca entre estratégias (skills) e motivação (will). É de 

sublinhar, nesta relação, o papel primordial do processo motivacional 

para iniciação dos processos de autorregulação. (MCCOMBS e 

MARZANO, 1990, apud SOUSA, 2006)   

 

A autorregulação é um mecanismo complexo, envolvendo diversos componentes: 

metacognitivos, que referem-se à planificação, formulação de objetivos, automonitoração, 

organização e autoavaliação, pressupondo o conhecimento de si e das tarefas; 

comportamentais, no qual são importantes as estratégias de aprendizagem, organização, 

elaboração e de repetição, ativadoras do envolvimento cognitivo na aprendizagem; e 

motivacionais, que referem-se à percepção da autoeficácia, à automonitoração, ao 

estabelecimento de objetivos e autoincentivos, bem como às autoatribuições que implicam 

esforço, persistência e crenças positivas de competência (FIGUEIRA, 1994, apud, 

SOUSA, 2006). 

 Nesse sentido, a metacognição apresenta-se “como a capacidade que o sujeito tem 

de refletir criticamente sobre seu próprio pensamento, sobre sua capacidade de conhecer 

o próprio pensar, e de ser capaz de pensar sobre aquilo que está fazendo” (FRISON, 

2007, p.3). Tudo isso significa desenvolver a capacidade de conhecer e refletir sobre si 

próprio, sobre sua produção, passando pela capacidade cognitiva, emocional e pelo 

desenvolvimento de suas competências, que podem estimular com maior eficácia a ação, 

encaminhando para a reflexão sobre a própria aprendizagem, sobre o conhecimento 
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necessário para a realização do planejamento, da execução da tarefa e dos processos que 

levam à percepção do que se sabe e do que ainda se precisa saber.  

Segundo Zimmerman, Bandura e Martinez-Pons (1992, apud, POLYDORO & 

AZZI, 2010), os aprendizes autorregulados não são diferenciados somente por sua 

orientação pró-ativa e performance, mas também por suas capacidades automotivadoras.  

A autorregulação da motivação e a ação envolvem um processo hierárquico duplo 

de produção de discrepâncias desequilibradoras, seguidas pela redução equilibradora da 

discrepância. Esses movimentos de produzir e reduzir discrepâncias requerem do indivíduo 

tanto controle pró-ativo, quanto reativo (BANDURA, 1997 apud POLYDORO & AZZI, 

2010).  

Schunk e Ertner (2000, apud, POLYDORO & AZZI, 2010, p. 139) destacam outros 

processos envolvidos na autorregulação da aprendizagem: estabelecer objetivos, atender 

regras, usar estratégias cognitivas apropriadas, organizar o ambiente de trabalho, usar os 

recursos de forma eficaz, monitorar o próprio desempenho, gerenciar o tempo disponível, 

buscar ajuda se necessário, manter crenças de autoeficácia positivas, perceber o valor do 

aprendizado, identificar os fatores que influenciam a aprendizagem, antecipar os resultados 

das ações, experimentar satisfação com o próprio esforço.  

Para Zimmerman (2000) e Zimmerman e Cleary (2006), a autorregulação é um 

processo cíclico, pois o feedback de um desempenho anterior é usado para fazer ajustes em 

performances atuais, o que oferece possibilidade de um contínuo aprimoramento pró-ativo 

que inclui elevação de metas e desafios, integrando a fase do pensamento antecipatório 

(que ocorre anteriormente ao início da tarefa e envolve análise da tarefa e crenças de 

automotivação, como a autoeficácia, expectativas de resultados e valor/interesse) a fase do 

controle do desempenho (que se dá durante a atividade e inclui o autocontrole e a auto-

observação) e a fase de autorreflexão (que é posterior à execução da tarefa e conta com o 

autojulgamento e a autocorreção).  

 Sintetizando as ideias desses diferentes autores percebemos que cognição, 

metacognição, motivação, conduta e contexto são alguns dos aspectos mais destacados por 

eles como parte do conceito de autorregulação. 

 Embora a cognição seja um complexo de processos mentais, no contexto da 

autorregulação, são pertinentes somente aqueles processos cognitivos que possibilitam a 

aprendizagem, como a memória, o raciocínio, a resolução de problemas, ou a construção 

de significados.   
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 As estratégias de aprendizagem são métodos que os estudantes utilizam para 

adquirir informação, e podem ser divididas nas seguintes categorias: 

 Estratégias de ensaio: usadas para selecionar e codificar a informação ao pé da 

letra, e incluem a recitação ou a repetição de informação.  

 Estratégias de elaboração: usadas para obter informações significativas e construir 

conexões entre a informação dada pelo material de aprendizagem e o 

conhecimento prévio do aluno. 

 Estratégias organizacionais: usadas para construir conexões internas entre peças de 

informações dadas no material de aprendizagem.  

 A metacognição, discutida anteriormente, consiste em estar consciente do processo 

mental empregado durante uma tarefa, e o uso dessa consciência para controlar o que está 

fazendo, ou seja, é um pensamento sobre o pensamento e uma reflexão sobre as próprias 

ações. Dessa forma, a metacognição possui dois sentidos: conhecimento e a 

autorregulação. 

 Nessa categoria estão inclusas atividades como planejamento de como enfrentar 

determinada tarefa de aprendizagem, monitorar a compreensão (saber se estamos 

compreendendo o que é estudado) e a revisão do processo para a conclusão da tarefa.  

 Assim, o conhecimento metacognitivo se refere ao conhecimento adquirido acerca 

dos processos cognitivos, podendo se divididos em três categorias:  

 conhecimento das variáveis individuais - refere-se à compreensão acerca de como o 

ser humano aprende e processa a informação, assim como o conhecimento 

individual dos próprios processos de aprendizagem; 

 conhecimento das variáveis da tarefa - inclui a compreensão acerca da natureza da 

tarefa, assim como o tipo de demanda do processamento de informação imposta ao 

indivíduo;  

 conhecimento das variáveis da estratégia - implica a compreensão tanto das 

estratégias cognitivas como das metacognitiva,, assim como conhecimento 

condicional acerca de quando e onde é apropriado o uso dessas estratégias. 

 As estratégias metacognitivas são processos sequenciais utilizados para controlar as 

atividades cognitivas e para assegurar o cumprimento de metas cognitivas. Tais processos 

ajudam a regular a aprendizagem, e consistem no planejamento e no monitoramento de 

atividades, assim como na verificação dos resultados dessas atividades, afetando no 

processo da atenção. 



 52 

 O que diferencia uma estratégia cognitiva de uma estratégia metacognitiva é que a 

primeira ajuda o indivíduo a alcançar uma meta particular, enquanto a segunda é utilizada 

para assegurar que tal meta seja cumprida.  

 Já a motivação refere-se ao por que os estudantes escolhem aprender, que implica o 

desempenho da orientação de metas, as expectativas acerca da aprendizagem e o 

componente afetivo. 

 As metas estabelecidas orientam a atenção, mobilizam o esforço, incrementam a 

persistência e motivam o desenvolvimento das estratégias. Na medida em que o aluno 

seleciona e persegue objetivos, será capaz de progredir pessoalmente, obter feedbacks e 

automonitorar seu progresso.  

 As metas devem ter certas características para serem cumpridas, como serem 

específicas, suscetíveis de cumprimento a curto prazo, não devem ser muito fáceis, muito 

difíceis e autoimpostas.  

 O conceito de conduta refere-se ao que os alunos fazem efetivamente, enquanto 

buscam atingir seus objetivos. E, por fim, o contexto refere-se ao ambiente em que o 

estudante aprende, assim como os meios para seu processo de aprendizagem. É importante 

estruturar e reestruturar o ambiente de estudo para obter melhores resultados.  

 Zimmerman (2000 apud CASTRO et. al., 2006) propõe o desenvolvimento da 

autorregulação como um processo de três fases cíclicas: planejamento, desempenho ou 

controle voluntário e autorreflexão, conforme apresentado no quadro 3: 

 

Planejamento Desempenho ou controle 

voluntário 

Autorreflexão 

Análise de tarefas 

Estabelecimento de metas  

Planejamento estratégico 

Crenças de automotivação 

Autoeficácia 

Expectativas de resultados 

Valor ou interesse intríseco 

Orientação das metas   

Autocontrole 

Autoinstrução 

Imagineria  

Foco da atenção 

Estratégia das tarefas 

Auto-observação  

Autoregistro  

Autoexperimentação   

Ordem de julgamento 

Autoavaliação  

Atribuição causal  

Autoreação  

Autosatisfação afetiva 

Adaptações defensivas 

Quadro 3 – Modelo de autorregulação de Zimmerman (2000, apud CASTRO et. al., 2006) 

  

Na primeira fase, estão implícitos os processos, as convicções motivacionais, a 

autoeficácia, pelo qual o sujeito desenvolve sua tarefa ao definir bem seus objetivos, tomar 

decisões, organizá-las e analisá-las, no intuito de resolver problemas e progredir. A fase de 

execução refere-se aos processos que ocorrem durante a realização das atividades 
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propostas e ao esforço no decorrer da aprendizagem, considerando o percurso para a 

realização da tarefa, o autocontrole e a auto-observação. Já a última fase refere-se aos 

processos que ocorrem e que influenciam o sujeito, impulsionando-o a refletir sobre sua 

aprendizagem, sendo esta uma fase constantemente retomada, pois dela depende a 

continuidade do processo (FRISON, 2007). 

 O modelo defendido por Zimmerman (2000 apud CASTRO et. al., 2006) apresenta 

alguns fatores que poderiam explicar a falta de autorregulação da aprendizagem:  

 a ausência de experiências de aprendizagem social, uma vez que o ambiente pode 

ser um obstáculo à aprendizagem, pois nem sempre o sujeito está em um local 

propício para o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e motivacionais; 

 a falta de motivação, o papel da motivação na autorregulação da aprendizagem é de 

estimular o indivíduo para construção de competências para chegar à realização do 

que se propõe. “O incentivo, interesse, vontade, desejo são fenômenos ou estados 

que alicerçam a motivação e fazem com que os sujeitos busquem a aprendizagem, 

independentemente da complexidade ou dificuldades em aprender” (BONFIGLIO, 

2010, p. 53); 

 problemas no estado de ânimo. Estados de ânimo positivos ajudam no 

desenvolvimento da autoconsciência que estimula a tomada de decisão e leva a um 

movimento em direção à tomada de decisão, desenvolvendo habilidades de 

reconhecimento, liderança, cooperação, prevenção e resolução de problemas e 

conflitos; 

 problemas de aprendizagem, como atenção, feedbacks, leitura ou escrita, que estão 

relacionados a processos cognitivos, nada mais é que a capacidade de conhecer a si 

próprio, pensar sobre sua capacidade de aprendizagem, competência e emoção.  

 

As intervenções educativas baseadas na autorregulação são denominadas 

regulatórias, “porque os sujeitos se apropriam dos processos de regulação que foram 

anteriormente estimulados por um educador, denominado mediador”. O papel desse 

educador passa a ser o de provocar, através da regulação, avanços na aprendizagem, 

mediado pela intervenção, utilizando pautas, estratégias que auxiliem a construção pessoal 

e/ou coletiva. E, para maximizar o desempenho acadêmico, é necessário potencializar e 

atualizar a capacidade do aluno para aprender, devendo esse mediador, então, coordenar as 
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aptidões cognitivas, metacognitivas e motivacionais, cruciais ao processo de aprendizagem 

autorregulada (SOUSA, 2006; FRISON, 2007).  

 Veiga e Simão (2004, 2005, apud FRISON, 2007) descreveram também, em seu 

trabalho, os princípios da autorregulação da aprendizagem: 

 Consciência: a percepção que o aluno tem daquilo que ele pode fazer ou precisa 

fazer, de tal forma que o leve a refletir sobre a proposta escolhida ou definida por 

alguém. Sendo essa consciência parte também do processo de autorregulação 

conduzido pelo professor e que auxilia o sujeito aprendiz a refletir criticamente 

sobre a própria ação, buscando autorregular sua aprendizagem. 

 Intencionalidade: princípio da autorregulação que aparece ligado às escolhas que os 

alunos fazem, principalmente, quando elas se relacionam a objetivos e metas 

pessoais a serem atingidas, incluindo as aprendizagens necessárias ou emergentes. 

A intencionalidade, como a consciência, leva os alunos a exercerem papel ativo na 

construção de saberes, na concretização das suas aspirações, na elaboração dos 

objetivos intelectuais, afetivos e sociais, garantindo-lhes a integração ativa e 

responsável. A autorregulação agrega a intencionalidade consciente e planejada da 

ação, que requer um indivíduo mais autônomo, mais comprometido, que saiba fazer 

escolhas e que estabeleça para si objetivos, metas, que o afirmem na relação com os 

outros. Na pesquisa, há relevância da autonomia (autodeterminação) para o 

desenvolvimento das competências necessárias à aprendizagem autorregulada, 

manifesta no desempenho profissional, na relação e na afinidade interpessoal. 

 Sensibilidade: as ações do professor estão atreladas ao contexto e à sensibilidade 

dele decorrente. Essa sensibilidade implica diferenças individuais e culturais, 

diversidade humana e territorial. Ela é a capacidade de sentir, de ser afetado por 

algo, de receber, através dos sentidos, impressões causadas por objetos externos. Os 

professores, ao desenvolverem suas propostas de trabalho, preocupam-se com o 

contexto, pois ele pode estimular as propostas de trabalho e ajudar os alunos a 

vencerem inúmeros obstáculos. 

 Controle: princípio que não se manifesta como algo que pressiona ou ameaça os 

alunos, mas sim como uma ação que permite estimular e organizar o ambiente, o 

espaço e as tarefas, que ele próprio tem o controle. O controle não tem o sentido de 

cobrança, mas de estímulo para que o aluno desenvolva estrategicamente 
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competências de aprendizagem autorregulada que o auxiliarão a solucionar 

problemas e a alcançar as metas previstas. 

 Regulação das atividades: princípio que possibilita criar, construir e implementar 

estratégias, ajustando-as ao ensino para que o desenvolvimento das aprendizagens 

aconteça. A regulação tem como objetivo contribuir diretamente para a progressão 

das aprendizagens, o que significa acompanhar o aprendiz em seu processo. 

Regular atividades pedagógicas também significa escolher, planejar, apresentar e 

avaliar propostas de trabalho, que têm origem no sujeito desencadeador da ação. 

Os princípios subjacentes à autorregulação promovem a aprendizagem dos alunos 

para que, ao aplicarem as características que os constituem, avancem em suas 

aprendizagens. Dessa forma, evidencia-se que o educador deve construir estratégias, que 

envolvam os alunos em suas conquistas de aprendizagem; atuar de forma a possibilitar-lhes 

melhor compreensão dos fatos e das tarefas a serem realizadas; e, estimulá-los para que 

atinjam êxito nos processos de abstração e compreensão.  

Tendo em vista o propósito da presente pesquisa, nos concentramos em construir 

uma proposta que aliasse teoria e prática. Buscamos desenvolver um trabalho que auxilie 

os alunos no desenvolvimento da automonitoração, autocorreção e autorregulação, 

desenvolvendo habilidades matemáticas necessárias para prosseguimento dos estudos e nas 

tarefas cotidianas, considerando todas possibilidades e limitações de alunos com TDAH.  
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 

 

Iniciamos o trabalho realizando uma pesquisa teórico-bibliográfica, a partir da 

análise de livros, artigos, textos, relacionados ao TDAH, como, por exemplo, Barkley 

(2002), Benczik (2000), Lacosta (2005, 2008), Pastura (2005), Simão (2004), dentre 

outros, citados nas referências bibliográficas deste. 

A revisão bibliográfica é sempre útil para fazer comparações com outros 

casos semelhantes, buscar fundamentação teórica e também para reforçar a 

argumentação de quem está descrevendo o caso. A discussão permite 

avaliar os caminhos seguidos (como se desenvolve o caso), desde a 

elaboração dos objetivos (por que estudar o caso) até as conclusões (o que 

se aprendeu com o estudo do caso) (VENTURA, 2007, p. 385).   

 

Esta pesquisa fundamentou a construção de uma proposta de ensino de Matemática 

voltada para alunos portadores de TDAH. 

A partir da literatura revisada, de nossa experiência docente, bem como de 

observações na escola onde se realizou a presente pesquisa, delineamos nosso objeto de 

estudo como sendo o comportamento
16

 de alunos com TDAH, em relação às tarefas de 

Matemática desenvolvidas em uma proposta de trabalho que, visando a favorecer a 

aprendizagem da Matemática, se pautava na ação-reflexão-autorregulação como eixo 

central.  

Nesse sentido, formulamos a seguinte questão de pesquisa: 

 

Que contribuições um acompanhamento extraclasse baseado no desenvolvimento da 

autorregulação pode trazer para o comportamento e a aprendizagem da Matemática 

de alunos diagnosticados como portadores de TDAH? 

 

O propósito geral da presente pesquisa foi elaborar, desenvolver e avaliar uma 

proposta de ensino de Matemática para alunos diagnosticados como portadores de TDAH. 

Tal proposta fundamenta-se na utilização de atividades que auxiliem o aluno a fazer 

relações, generalizações e tirar suas próprias conclusões, através de jogos e atividades 

                                                 
16

 O termo comportamento é entendido como o conjunto de manifestações verbais, gestuais, cognitivas e 

emocionais relacionadas à sala de aula de Matemática e, mais especificamente, às atividades propostas no 

contexto dos encontros do grupo. Ou seja, buscamos compreender como cada aluno diagnosticado como 

portador de TDAH reagia face às atividades e à dinâmica dos encontros que propunham ação- reflexão-

autorregulação como pilares. 
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significativas que desenvolvam também a motivação, o interesse, a automonitoração e a 

autocorreção.  

Outro propósito foi construir um livreto com considerações e sugestões para 

auxiliar professores dessa disciplina no reconhecimento de indícios do transtorno (o que 

lhes permitirá encaminhar os alunos ao profissional competente) e na organização de 

algumas ações em sala de aula que possibilitem o melhor atendimento desse aluno na 

escola. 

O estudo se orientou pelos seguintes objetivos específicos: 

- identificar comportamentos de alunos portadores de TDAH, a partir da revisão da 

literatura; 

- investigar como um grupo de alunos diagnosticados como portadores de TDAH se 

comporta em um trabalho extraclasse com atividades matemáticas variadas, em um 

ambiente de aprendizagem
17

 organizado, afetuoso e com regras claras; 

- analisar as contribuições desse trabalho extraclasse para o comportamento e a 

aprendizagem matemática dos participantes. 

Para a consecução deste trabalho, foi realizada uma pesquisa de campo, no 1º 

semestre de 2010, com alunos regularmente matriculados no 5º ano do Ensino 

Fundamental, diagnosticados
18

 como portadores do TDAH.  

 Nesta proposta, abordamos alguns conceitos elementares da Matemática que são 

trabalhados do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, de modo a auxiliar os alunos 

participantes na compreensão desses conteúdos. Priorizamos, contudo, conceitos mais 

vinculados ao programa do 5º ano, visando a auxiliá-los na aprendizagem escolar.  

 

2.1 A escola e os sujeitos participantes da pesquisa 

 

A escola participante do estudo, escolhida por conveniência
19

, situa-se em Santa 

Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, localizada em um bairro de classe 

                                                 
17

 Entendemos por ambiente de aprendizagem a dinâmica estabelecida em classe pelo professor, ou seja, 

como ele propõe e organiza a classe, como interage/se relaciona com os alunos, como acompanha a 

realização das atividades, como lida com dificuldades, como estabelece e trabalha com as regras de convívio 

e de realização das atividades, etc, bem como as atividades aí propostas. 
18

 O diagnóstico foi comprovado através do laudo de um profissional da área da saúde, já entregue à escola 

pelos pais do aluno.  
19

 A pesquisadora reside próximo à escola, o que facilita tanto o acesso como o contato com o entorno da 

mesma. 
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média, mas que atende a crianças de distintos níveis sociais. O 5º ano do Ensino 

Fundamental funcionou, em 2010, no horário matutino. 

Para constituir o grupo de participantes da pesquisa, realizamos um levantamento 

junto aos 223 alunos matriculados no 5º ano em 2010, no qual os pais responderam a um 

pequeno questionário, cujo objetivo era identificar se seu(sua) filho(a) já havia sido 

diagnosticado com TDAH (ou não) (ver APÊNDICE A, página 166). Desses, apenas 154 

responderam e onze afirmaram ter o laudo médico.  

Com o consentimento da escola
20

, enviamos um convite para uma reunião a esses 

onze pais, com o intuito de apresentar a proposta de trabalho e convidá-los a participar, 

caso seus filhos também o desejassem. Nessa reunião, compareceram apenas seis pais e 

todos aceitaram. Em seguida, conversamos com as crianças que também se manifestaram 

positivamente e, assim, o grupo ficou composto por cinco meninos e uma menina com 

idades entre 10 e 11 anos: Cristiano (turma 1), Débora (turma 2), Guilherme (turma 3), 

Heitor (turma 4), José (turma 2) e Lucas (turma 1)
21

.  

 

2.2 Os procedimentos 

 

Primeiramente, informamos à direção, professoras, pais e alunos a respeito da 

proposta de ensino (características, justificativa, duração, natureza das atividades) e dos 

instrumentos utilizados (gravador, câmera fotográfica, filmadora, atividades, entrevistas, 

questionário, etc.), e assinaram uma autorização formal (Termos de Esclarecimento e 

Consentimento. Ver APÊNDICE B, página 167).  

O estudo foi estruturado em três fases: Fase 1: Observação - observações 

preliminares nas classes dos alunos que vieram a se constituir participantes do grupo; Fase 

2: Intervenção - realização dos encontros; Fase 3: Observação – novas observações nas 

classes dos participantes, após o término dos encontros do grupo. 

Inicialmente, realizamos observações com o intuito de conhecer cada criança, 

identificar seu comportamento em sala de aula, tentando perceber momentos e motivos de 

dispersão, agitação e impulsividade. Tais observações foram realizadas de maneira curiosa, 

paciente, objetiva e imparcial, na medida do possível, sendo registradas suas ações, mesmo 

                                                 
20

 A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP e utilizou Termos de 

Esclarecimento e Consentimento avaliados e aceitos por esse Comitê (CAAE 0049.0.238.000-09). 

 
21

 Nomes e turmas fictícios sugeridos pelos próprios alunos.  
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repetidas, com procedimentos rigorosos, como contagem do tempo das ações, tempo de 

concentração, pequenas movimentações, etc.  

Como Gonçalves (2005), consideramos que observar não é simplesmente olhar. 

Observar é destacar algo especificamente, prestando atenção a pequenos detalhes. As 

observações foram importantes em nosso trabalho por permitirem identificar 

comportamentos não intencionais ou inconscientes e, também, o registro do 

comportamento em seu contexto temporal-espacial (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1998, citados por GONÇALVES, 2005).   

Em seguida, na segunda fase, realizamos 25 encontros com o grupo, entre maio e 

outubro de 2010. Inicialmente, nossas atividades foram desenvolvidas às terças e quintas-

feiras, das 14 horas às 15 horas e 30 minutos. A partir de setembro, passamos a nos 

encontrar apenas às segundas-feiras, no mesmo horário e na própria escola. Tal mudança 

ocorreu em função da disponibilidade das pesquisadoras. 

Ao longo dos encontros, realizamos entrevistas com pais e professoras dos 

participantes do grupo, com o intuito de obter informações além das coletadas junto à 

direção e secretaria da escola, bem como para complementar as observações. Um dos 

aspectos que consideramos importantes era compreender melhor como se deu o 

encaminhamento a um profissional da saúde, o diagnóstico e o tratamento realizado (ver 

roteiro no APÊNDICE C, página 169). 

Optamos por realizar entrevistas semiestruturadas (APÊNDICES D e E, a partir da 

página 170), ou seja, com um roteiro construído previamente (porém, flexível), que nos 

permitiu conduzir a discussão e acrescentar questões quando necessário (para elucidar 

pontos que não ficaram claros ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, por 

exemplo). Escolhemos esse tipo de entrevista por “colaborar muito na investigação dos 

aspectos afetivos e valorativos dos informantes que determinam significados pessoais de 

suas atitudes e comportamento” (BONI e QUARESMA, 2005, p.75).  

Ao final dos encontros, os alunos foram convidados a responder a um questionário 

que visava a avaliar os encontros, bem como promover uma autoavaliação. O questionário 

foi do tipo misto, com questões abertas e fechadas. 

Por fim, retornamos às salas de aula dos participantes, a fim de observar possíveis 

contribuições de nosso trabalho sobre o comportamento desses alunos, bem como verificar 

como as professoras os percebiam nesse momento. Para isso, observamos uma aula em 

cada classe e convidamos as professores a responderem um questionário (APÊNDICE H, 

página 212) também do tipo misto. 
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2.3 Natureza da pesquisa e análise dos dados 

 

 Realizamos uma pesquisa qualitativa, com o intuito de analisar as contribuições de 

uma proposta de ensino de Matemática para alunos diagnosticados como portadores de 

TDAH. Seguindo a tipologia empregada por Gil (1999, apud GONÇALVES, 2005, p. 98), 

a presente pesquisa poderia ser classificada como exploratória, dado que apresentamos 

aspectos descritivos e explicativos, visando a localizar e fundamentar a exploração do 

objeto de pesquisa.  

 Optamos por empregar o método de estudo de caso
22

, tendo em vista a natureza do 

objeto de estudo e o número reduzido de participantes. Além disso, nosso intuito era buscar 

compreender, em profundidade, o impacto da intervenção sobre cada aluno.   

Realizamos vários estudos de caso, tomando como unidade de análise o aluno. 

Segundo Gil (1995, apud VENTURA, 2007, p. 385), o estudo de caso não precisa seguir 

um roteiro rígido, mas há quatro fases que mostram seu delineamento: delimitação da 

unidade-caso (verificar quais dados serão suficientes para a compreensão do objeto de 

estudo); coleta de dados (através de vários procedimentos quantitativos e qualitativos: 

observação, entrevista formal e/ou informal, história de vida, aplicação de questionário, 

levantamento de dados, etc.); seleção, análise e interpretação dos dados (considerando os 

objetivos da investigação, seus limites e um sistema de referências para avaliar quais dados 

serão úteis ou não); elaboração do relatório (que deve especificar como foram coletados os 

dados, teoria que fundamentou a categorização dos mesmos e a demonstração da validade 

e da fidedignidade dos dados obtidos).  

Na presente pesquisa, a unidade-caso foi cada aluno participante do estudo. Para 

construir cada caso, utilizamos o diário de campo da pesquisadora (com observações 

realizadas nas classes às quais pertenciam os alunos antes e após os encontros, bem como 

observações sobre os encontros), registros produzidos pelos alunos ao longo das atividades 

propostas, questionário e entrevistas. De todos esses instrumentos, selecionamos os dados 

que apresentavam indícios de comportamentos desatentos, hiperativos e/ou impulsivos, e 

possíveis características do processo de autorregulação, e descrevemos esses dados 

coletados e analisados.   

                                                 
22

 Para Yin (2005) “o estudo de caso é uma investigação empírica, um método que abrange tudo – 

planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos”. É o meio de organizar os dados, 

preservando do objeto de estudo seu caráter unitário. Considerando a unidade como um todo, incluindo seu 

desenvolvimento. Portanto, por meio do estudo de caso o que se pretende é investigar, como uma unidade, as 

características importantes para o objeto de estudo da pesquisa.   
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A análise dos dados foi organizada de forma minuciosa, de modo a recompor todo 

o processo vivido pelo grupo, associando nossas observações às referências teóricas que 

embasam o estudo. Buscamos verificar se houve e quais foram as contribuições que a 

proposta de acompanhamento extraclasse promoveu, e consideramos como contribuições 

os avanços na habilidade de interpretar e resolver problemas matemáticos, bem como a 

capacidade de prestar atenção às regras de uma tarefa, manter-se atento às mesmas 

enquanto realiza a tarefa, refletir sobre o próprio comportamento, etc.  

 Ao final, outro propósito do estudo se concretizou. Construímos um produto 

educacional a ser compartilhado com docentes e gestores, bem como interessados na 

temática, no qual apresentamos o processo vivido pelo grupo, ressaltando como a dinâmica 

dos encontros – voltada para a ação dos alunos, reflexão sobre as atividades e a 

autorregulação – aliada à natureza das atividades, pode trazer contribuições para o trabalho 

em sala de aula.  
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CAPÍTULO 3 

O PROCESSO: RELATANDO O TRABALHO COM O GRUPO 

 

 A partir da revisão da literatura, construímos uma proposta de ensino, envolvendo 

alguns conceitos elementares de Matemática. Essa proposta se caracterizou por situações 

não rotineiras, atividades lúdicas e interessantes, bem como momentos de atividades nas 

quais os alunos não ficavam sentados em suas carteiras. Além disso, todo o trabalho foi 

permeado pela tríade ação - reflexão - ação, ou seja, todas as atividades requeriam que as 

crianças agissem sobre uma situação
23

, sempre havia um momento de reflexão ao final das 

mesmas e novas atividades eram propostas.  

O trabalho aqui apresentado aconteceu em três fases: observações iniciais,  

intervenção (encontros com os alunos) e observações finais. Nas observações iniciais, em 

classe, acompanhamos algumas aulas nas turmas comuns de cada aluno, no intuito de 

conhecer um pouco de seu cotidiano escolar, as interações estabelecidas, as dinâmicas 

adotadas e, principalmente, conhecer os participantes do estudo (suas atitudes, falas, 

comportamento, etc.). Na intervenção pedagógica, foram desenvolvidas as atividades 

extraclasse fundamentadas pela pesquisa bibliográfica e, por fim, revisitamos as classes, 

realizando novas observações dos alunos da amostra, buscando identificar possíveis 

mudanças no comportamento e na aprendizagem da Matemática, em comparação às 

observações realizadas antes da intervenção.   

A identificação dos alunos participantes e dos demais colaboradores da pesquisa 

será feita apenas por nomes fictícios, bem como os códigos utilizados para reconhecimento 

das turmas, garantindo total sigilo dos depoentes e de suas opiniões. 

 

3.1 Observações iniciais em classes 

 

Apresentamos aqui uma síntese
24

 das observações realizadas nas turmas em que 

estudavam os alunos participantes da pesquisa. Ao todo, foram observadas sete aulas  

ministradas no mês de abril de 2010: duas na turma 01 (Cristiano e Lucas), duas na turma 

02 (Débora e José), duas na turma 03 (Heitor), e apenas uma, devido à disponibilidade da 

pesquisadora, na turma 05 (Guilherme). 

                                                 
23

 Nunca realizamos, nos encontros, longos momentos de exposição, períodos de cópia do quadro-negro ou 

atividades monótonas e longas. 
24

 As observações iniciais na íntegra se encontram no APÊNDICES F, página 189. 
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Todas as salas da escola eram amplas, compostas por, geralmente, seis fileiras com 

cinco carteiras cada uma. Nessas salas, encontramos a mesa da professora, dois armários 

(um para a professora do turno da manhã, outro para a do turno da tarde), um suporte 

fixado acima do quadro branco (pincel), com uma TV e um DVD, e uma estante com o 

título “Cantinho da leitura”, com alguns livros literários.  

Nas paredes, havia cartazes com as letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas, e 

um relógio (na mesma parede da TV e do quadro),  calendário do mês, relação de 

aniversariantes e combinados (parede da porta), e um painel expondo trabalhos 

desenvolvidos em ambos os turnos (parede do fundo). Havia duas grandes janelas (de uma 

parede à outra) e dois ventiladores em cada sala. 

Dos alunos participantes da pesquisa, apenas José e Heitor se sentavam no fundo da 

sala: Cristiano ocupava a primeira cadeira da segunda fileira (na direção da porta para a 

janela); Lucas, a segunda cadeira perto da janela; Débora, a segunda carteira da segunda 

fileira (da janela para a porta); José se sentava na última carteira da terceira fileira (na 

direção da janela para a porta); Guilherme, na primeira carteira da primeira fileira (da 

janela para a porta); e Heitor, na penúltima carteira da última fileira (perto da janela).  

Nessa escola, cada turma tinha duas professoras, uma que lecionava Matemática 

Geografia, História de Minas e História Interagindo, e outra que ensinava Português, 

Ciências, Educação Física, Educação Artística, Ensino Religioso e orientava trabalhos na 

Biblioteca, sendo que cada professora também tinha duas turmas. Já as aulas de 

Taekwondo e Informática eram ministradas por outros professores. Colaboraram, então, 

para nossa pesquisa, as professoras: Eliane e Telma (turmas 01 e 02), Lina e Daniela 

(turma 03), Rosa e Joseane (turma 04).     

 As aulas do turno da manhã tinham início iniciavam às 7 horas. Os alunos 

chegavam e se dirigiam para suas respectivas salas de aula, aguardando a professora em 

seus lugares. As professoras, por sua vez, chegavam à sala, cumprimentavam os alunos e 

passavam o roteiro do dia no quadro. Esse roteiro, geralmente, continha uma mensagem 

para os alunos, os nomes dos ajudantes do dia
25

 e a organização daquela aula (se era aula 

de Matemática ou Geografia, por exemplo, correção do Para Casa, atividade avaliativa, 

atividade em folha, aula de Taekwondo, Informática, etc.). Geralmente, dez minutos após o 

início da aula, a vice-diretora ou alguma supervisora convidava a todos, pelo alto-falante, 

                                                 
25

 Alunos que auxiliavam a professora, naquela aula, entregando folhas de atividades, levando algum recado 

à supervisão, direção ou qualquer outro funcionário da escola, buscando algum material, etc. Em nenhuma de 

nossas observações, os alunos participantes foram ajudantes do dia em sua turma, uma vez que a ordem para 

tal função já era estabelecida desde o primeiro dia de aula, segundo a professora Telma. 



 64 

para fazerem a oração e, em seguida, cantar Parabéns para algum aluno do turno que 

estivesse fazendo aniversário naquele dia. 

O primeiro horário terminava às 9 horas e 20 minutos, quando se iniciava o recreio 

dos alunos do 5º ano (separado dos alunos do 4º ano, que também estudavam no turno da 

manhã) que se encerrava às 9 horas e 40 minutos. Batia então o sinal, os alunos formavam 

as filas na porta da sala, separados por gênero e organizadas por ordem de tamanho. A 

professora os acompanhava até o pátio, onde as filas eram desfeitas e cada um se dirigia 

para o local que fosse de seu interesse: fila da merenda, oferecida pela escola, fila para 

comprar seu lanche, os bancos do pátio, brincar de pular corda, amarelinha, etc. 

Novamente, soava o sinal informando o término do recreio e os alunos já se dirigiam para 

as filas no local determinado pelas professoras, combinado desde o primeiro dia de aula. 

 Retornavam todos para a sala de aula, geralmente um pouco mais agitados (não só 

os alunos observados, mas muitos de seus colegas), continuavam a atividade iniciada no 

horário anterior ou faziam outra e, às 10 horas, trocavam de sala com a outra turma. Nessa 

troca de salas, saía uma turma que aguardava, em filas, os colegas passarem, para entrarem 

na sala de destino.  

  Esse novo horário seguia praticamente a mesma dinâmica que o anterior: os alunos 

anotavam o roteiro do dia, que já estava no quadro (era o mesmo da outra turma), e 

desenvolviam a atividade proposta. Às 11 horas e 40 minutos, soava o sinal informando o 

término da aula, os alunos formavam novamente as filas e a professora os acompanhava 

até o portão da escola.  

 Nessas observações, notamos que os alunos participantes da pesquisa não eram os 

únicos agitados e/ou dispersos das turmas. Na turma 01, por exemplo, em uma das 

observações, enquanto a professora conversava com a supervisora, alguns alunos perderam 

o foco na atividade que estavam fazendo e começaram a conversar. Certo aluno, que senta 

no centro da sala, observou um pombo no telhado do outro prédio da escola e comentou 

em voz alta. Lucas, mesmo olhando para a folha de atividades, escutou o comentário do 

colega e levantou para ver o bicho. Naquele momento, Lucas foi o único a levantar para 

verificar o que seus colegas tanto comentavam, mas muitos alunos desviaram a atenção da 

atividade, para também observar o que estava ocorrendo. Mesmo assim, a professora 

chamou atenção somente de Lucas.  

Semelhantemente a essa situação, durante o recreio, muitas crianças corriam pelo 

pátio, brincavam empurrando os colegas, entravam na frente de outras crianças, nas filas da 

merenda ou das brincadeiras (Pular corda, Amarelinha, etc.); mas, por várias vezes, Lucas 
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e/ou Guilherme eram chamados atenção e ficavam de castigo sentados no banco, sem 

poder brincar com os colegas ou andar pelo pátio; algumas vezes, outras crianças também 

eram castigadas, mas, na maioria das vezes, eram só esses dois.  

Houve também  momentos em que muitas crianças estavam agitadas, mas os alunos 

observados não. Por exemplo, no primeiro dia de observação, na turma 02, os alunos 

ficaram bastante alvoroçados com nossa presença, perguntando nomes, o que fazíamos na 

sala deles, se queríamos que pegassem cadeira e mesa, etc., mas os alunos observados 

(Débora e José) nada manifestaram, ficaram quietos em seus lugares, organizando seus 

materiais.     

 Outro aspecto a ser ressaltado é a dinâmica das aulas no dia em que havia atividade 

avaliativa. Mesmo sem que alguns alunos tivessem terminado a avaliação, a professora 

iniciava outra tarefa como, por exemplo, exercícios em folha, correção de uma atividade 

anterior ou até mesmo uma leitura coletiva, desconcentrando os alunos, não apenas aqueles 

com diagnóstico do TDAH, mas também os outros, que se apressavam para concluir a 

atividade avaliativa.  

 Dos alunos participantes da pesquisa, observamos que os mais agitados (mais 

hiperativos e/ou impulsivos que desatentos) eram Guilherme e Lucas. Eram os que mais 

andavam pela sala, saíam para ir ao banheiro ou beber água, conversavam e gritavam, 

interrompiam falas de professoras e colegas, se movimentavam demasiadamente 

(balançavam na cadeira, mexiam com colegas, batiam os pés, levantavam e abaixavam 

pernas e braços), brincavam com réguas, borrachas, lápis, etc.  

Guilherme, por exemplo, certo dia apontou seu lápis e levantou para jogar o lixo na 

lixeira que ficava do outro lado da sala. Naquele pequeno percurso, conversou com três 

colegas, brincou com outro e puxou o cabelo de uma menina.  

Já Lucas, em uma das observações, ao realizar uma atividade, não parou quieto: 

levantou e conversou o tempo todo, e até tirou o tênis, andando descalço pela sala. 

Enquanto um colega lia o texto proposto pela professora, Lucas parecia procurar algo de 

maneira bastante agitada, esbarrando em cadeiras e carteiras. De repente, pegou uma 

bolsinha na mesa do colega, desconcentrando toda a turma, fazendo com que os colegas 

prestassem atenção no que estava fazendo. Lucas sentou então em seu lugar, colocou a 

régua na boca e não acompanhou a leitura do texto.  

Observamos, então, que a relação dessas crianças com os adultos ali envolvidos era 

bastante conflituosa, devido a todos esses comportamentos, pois, constantemente, 
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professoras, diretoras e supervisoras estavam chamando atenção desses alunos, seja em 

sala de aula, no pátio ou pelos corredores da escola.  

 Quanto aos demais integrantes da pesquisa, notamos que eram bastante dispersos. 

Não apresentavam tantos comportamentos hiperativos, quanto Lucas e Guilherme, mas 

demonstravam algumas características de desatenção. Débora, por exemplo, 

frequentemente, ficava parada olhando para algo específico, parecendo não se ater ao que 

estava ocorrendo a sua volta. José também costumava agir assim. Em uma das 

observações, durante uma atividade em folha, o aluno observava o que seus colegas faziam 

e, por várias vezes, levantava e virava a folha, parecendo esquecer o que já havia lido na 

outra página.  

Observamos ainda uma aula de informática da turma de José e Débora e 

percebemos um nível de concentração adequado para o desenvolvimento das atividades.  

Entretanto, notamos que a menina, mal concluía uma atividade, já passava para outra, 

enquanto José parecia compreender a atividade, mas não conseguia organizar uma 

estratégia para resolvê-la: iniciava a atividade, fazia parte dela, apagava e recomeçava, 

muitas vezes repetia o que já tinha feito, alterando apenas algumas etapas.       

  Heitor era um aluno que parecia não estar concentrado nas atividades desenvolvidas 

em sala de aula, mas, às vezes, nos surpreendia com alguns comentários, como, por 

exemplo, na primeira observação em sua turma: durante a leitura e reflexão da mensagem 

do dia, o aluno não participou e parecia não estar atento ao que ocorria a sua volta, 

permanecia de cabeça baixa, girando a borracha com os dedos, mas, ao final, quando a 

professora já ia passar outra atividade, Heitor levanta a cabeça e comenta: “Fessora (sic), 

hoje vai chover porque ela nem ela (aponta para duas colegas) não falaram nada.”   

 Cristiano também se mostrava desatento e, geralmente, era o último aluno da turma 

a terminar suas atividades. Por várias vezes, ao ser solicitado pela professora a continuar 

alguma leitura ou comentar sobre algo que estava sendo discutido, não podia participar 

porque não estava prestando atenção. Não costumava conversar muito com seus colegas, 

nem andava pela sala, mas, constantemente, permanecia parado, olhando para algo. Até 

mesmo na aula de Taekwondo, o aluno, apesar da empolgação demonstrada ao saber que 

teriam aquela aula, não conseguia acompanhar corretamente todos os movimentos, muitas 

vezes se atrasava para trocar de posição, pois nem percebia as movimentações necessárias.  

 Contudo, apesar de percebermos várias características de desatenção, hiperatividade 

e/ou impulsividade nos participantes da pesquisa, ressaltamos que esses eram também 

comportamentos de outras crianças da escola, às vezes, com a mesma intensidade 
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apresentada por aqueles diagnosticados como portadores do TDAH, mas não tão 

perceptíveis para a equipe pedagógica da escola.  

  

3.2 Intervenções pedagógicas 

 

Apresentamos agora as atividades desenvolvidas nos 25 encontros extraclasse, 

realizados no período de maio a outubro de 2010.  

Priorizamos atividades e dinâmicas não rotineiras e lúdicas, significativas para os 

alunos participantes. Planejamos trabalhar com atividades que auxiliassem na reflexão e 

desenvolvimento da atenção e da autorregulação. Buscamos, ainda, avaliar o conhecimento 

prévio dos alunos, acerca de alguns conteúdos matemáticos elementares da primeira etapa 

do Ensino Fundamental.  

 

 1º Encontro
26

  

 

A direção da escola disponibilizou a sala de dança para nossos encontros. Nessa 

sala, havia espelhos em duas paredes, barras de ferro em volta da sala, um quadro branco, 

uma televisão, um vídeo, um balcão de madeira em um canto da sala e dois armários com 

materiais de dança, educação física e Taekwondo. Por ser uma sala para atividades extras, 

não havia cadeiras nem carteiras, dessa forma, tínhamos o espaço livre. Contudo, quando 

necessário, pudemos contar com mesas e cadeiras, guardadas em uma sala próxima.   

Iniciamos o encontro com a apresentação de todos os participantes, inclusive a 

pesquisadora e o auxiliar
27

. Cada um falou seu nome, idade, endereço, familiares com os 

quais residia, atividades prediletas e as de que não gostava, disciplinas preferidas e 

expectativas em relação ao projeto. 

Durante a apresentação, todas as crianças afirmaram morar com os pais e irmãos, 

com exceção do Lucas, que morava com a mãe, os avós e o tio. Quanto à idade dos 

participantes: José, Heitor e Guilherme, tinham 11 anos; Cristiano, Lucas e Débora, 10 

anos. A maioria dos alunos ia a pé para a escola, que ficava próxima de suas casas, apenas 

Guilherme e Heitor contavam com transporte particular pago pelos pais. Em relação às 

disciplinas escolares, disseram que não gostavam de Português e adoravam Matemática.  

                                                 
26

 Antes de iniciarmos nossos encontros, enviamos aos pais de cada aluno um bilhete informando sobre o 

início das atividades.  
27

 Parente da pesquisadora que foi convidada informalmente. 
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Ao final das apresentações, iniciamos a primeira dinâmica, informando aos alunos 

que a atividade seria desenvolvida em duplas, e logo se organizaram de forma agitada: 

começaram a falar antes que a explicação fosse concluída.  

Propomos então a „Dinâmica com barbante‟. Nessa atividade, as crianças brincaram 

em duplas, sendo que cada aluno estava com um barbante colocado nos pulsos e cruzado 

com o barbante do colega, de forma que ficassem presos um ao outro. 

              

   Figura 1 – Disposição individual do barbante.             Figura 2 – Disposição  da dupla com o barbante. 

 

 

O objetivo da brincadeira era que eles se soltassem, ficando cada um com o próprio 

barbante, sem arrebentá-lo nem tirá-lo do pulso.  

Conforme solicitado, os alunos se dividiram, espontaneamente, de acordo com as 

classes que estudam em horário normal: Lucas e Cristiano; Débora e José; Guilherme e 

Heitor (apenas estes são de turmas diferentes). Entregamos um barbante a cada aluno, 

demonstrando os procedimentos, instruções e regras. Cada dupla começou a se mobilizar, 

tentando separar seus barbantes. Guilherme e Heitor eram os mais agitados, andaram por 

toda a sala e tentaram de diversas formas separar os barbantes: um tentava pular o barbante 

do outro, tentaram passar os barbantes um pelas mãos do outro, rodavam, tentando 

distorcer os barbantes, mas sempre se movimentando bastante pela sala, foram os únicos 

que não pararam e discutiram a melhor solução para o desafio, mostrando-se bastante 

descrentes quanto à possibilidade de soltar os barbantes. Semelhantemente, Lucas e 

Cristiano também tentaram passar o barbante pelo corpo do colega, rodavam, pulavam e 

riam bastante. Já Débora e José ficaram mais quietos no fundo da sala e pouco tentaram 

fazer a atividade.  

Tentamos apresentar as dicas, mas sempre pediam mais tempo, até que não 

resistiram, observaram a solução e aprenderam como soltar os barbantes. Iniciamos então o 

momento de reflexão, no qual discutimos temas como atenção, concentração, importância 

de respeitar regras, com atitudes em sala de aula. As crianças se mostraram compreensivas 
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com relação a todos esses assuntos, então, começamos a delimitar os primeiros 

combinados do grupo.  

 

                   
Figura 3 – Atividade „Dinâmica com o               Figura 4 – Momento de reflexão „Dinâmica com       

barbante‟      o barbante‟ 

 

 

Iniciamos então a próxima brincadeira: „Guia Espacial‟, na qual as crianças 

continuaram brincando em duplas. Um dos participantes estava com os olhos vendados e 

seguia as orientações do outro. Este tinha a função de guiar o colega até um objeto ou lugar 

qualquer da sala, pré-determinado por nós, e ajudá-lo a desviar-se dos obstáculos apenas 

com instruções orais como, por exemplo: “Dê dois passos para frente e vire à esquerda.” 

Chegando ao objeto ou local determinado, os alunos trocavam de funções, quem estava 

com os olhos vendados passava a guiar o outro. 

Para identificar os conhecimentos prévios das crianças, quanto à direção e ao 

sentido, pedimos que todos levantassem o braço direito, e apenas Débora levantou o braço 

esquerdo, sendo corrigida pelo colega Heitor. Em seguida, perguntamos: “se pedíssemos 

que vocês dessem uma volta de 360°, o que aconteceria?” Heitor disse saber do que se 

tratava, mas, ao representar o comando, deu apenas meia volta. Questionamos se a ação do 

aluno estava certa, e José afirmou que não, pois 360° era uma volta completa. 

Demonstramos satisfação com sua resposta, dando-lhe os parabéns. Questionamos então o 

que representaria uma volta de 180°. Heitor rapidamente respondeu que seria então meia 

volta e perguntamos o porquê. Guilherme respondeu antes do colega que era porque 180 é 

a metade de 360. Questionamos novamente o que representaria um giro de 90º e todos 

mostraram perfeitamente tal comando, Guilherme ainda acrescentou que seria um giro 

menor que o de 180, e quanto à representação de 0°, Débora disse que era ficar parado.   

Apresentamos a brincadeira Guia Espacial aos participantes, explicando todas as 

instruções, exemplificando os comandos possíveis e permitidos (ir para frente, para trás, 
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para esquerda, direita, virar 180°, virar 90°, etc.) e a importância de lembrar que o colega 

não estava vendo. Cristiano e Lucas se dispuseram a começar a brincadeira. As crianças 

decidiram no „par ou ímpar‟ quem começaria guiando, e Cristiano ganhou.  

Organizamos a sala com algumas carteiras servindo de obstáculos e uma mesa ao 

fundo com objetos como garrafinha, celular, tênis e óculos, e determinamos o objeto que o 

aluno deveria alcançar. Vendamos os olhos de Lucas e iniciamos a brincadeira. Cristiano 

conseguiu guiar o colega até o destino, mas se esqueceu de informar-lhe detalhes, como a 

quantidade de passos e quanto precisava virar, dizia apenas para andar para a frente, virar 

para a esquerda ou para a direita. Enquanto isso, os demais alunos ficaram parados em um 

canto da sala, observando a dupla e fazendo comentários, como por exemplo: tem que falar 

quantos passos, ou se o colega virasse para o lado oposto ao comandado por Cristiano. 

Quando Lucas chegou perto da mesa onde estavam os objetos, Cristiano apenas disse que 

era para o colega pegar o tênis, esquecendo-se de falar com que mão seria mais fácil 

alcançar o objeto, se era preciso esticar muito ou pouco o braço para alcançá-lo, etc. Dessa 

forma, Lucas levantou qualquer braço e o esticou de qualquer maneira, batendo sua mão na 

carteira.  

Finalizada a atividade com essa dupla, alteramos as posições dos obstáculos, 

iniciamos a brincadeira com Heitor e Guilherme, sendo o primeiro o guia da brincadeira. Já 

esta dupla estava mais atenta às orientações. Heitor procurou dizer tudo que fosse 

necessário para orientar o colega, mas tentou ser mais rápido, demonstrando 

competitividade (Heitor disse algumas vezes: “vai rápido para gente ganhar deles”). E 

talvez, devido à pressa, erraram mais. Quando era preciso virar para a direita, ele mandava 

virar para a esquerda, era necessário dar cinco passos e ele mandava dar apenas três passos, 

etc.   

Na vez de José e Débora, ela era a guia. Nessa etapa, os demais alunos comentaram 

mais ainda o desempenho da dupla, principalmente Guilherme, pois a aluna fala muito 

baixinho e José quase não escutava seus comandos. Notamos também que, quando a aluna 

dava um comando, José obedecia corretamente, mas dava apenas um passo bem largo, 

aguardando o próximo comando, provavelmente para não esbarrar em algum obstáculo. 

Essa foi a dupla que menos errou os comandos e foi aparentemente a mais “tranquila”, 

comparada às demais. 

Como nosso tempo já estava quase esgotado, encerramos o encontro com uma 

reflexão sobre a brincadeira e a avaliação das atividades. Inicialmente, combinamos 

terminar a brincadeira no próximo encontro com as demais crianças que ainda não haviam 
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participado. Todos reconheceram a importância da concentração durante uma atividade. 

Nesse momento, Guilherme afirmou: “Eu sei que preciso ter atenção e ficar quieto, mas eu 

não consigo. Não faço bagunça só porque eu quero, também porque não consigo ficar 

parado.” Aproveitamos esse depoimento para explicar-lhes a razão de estarmos ali. 

Dissemos a eles que compreendíamos perfeitamente a situação de todos e estávamos 

propondo este trabalho para ajudá-los, uma vez que acreditávamos neles e os 

considerávamos capazes.  

 

 2º Encontro 

 

 Iniciamos retomando os combinados do encontro anterior e concluindo a 

brincadeira com as crianças que ainda não haviam participado. Primeiro, Guilherme e 

Heitor e, em seguida, Cristiano e Lucas, sendo este o guia. Dessa vez, a primeira dupla 

desenvolveu melhor a brincadeira, Guilherme ditou os comandos com mais tranquilidade e 

Heitor também os seguiu corretamente.  

Já na vez da segunda dupla, Lucas demorou muito para falar os comandos e Heitor, 

demonstrando impaciência com o colega, ditava os comandos antes dele. Pedimos uma 

pausa e explicamos que cada um tem a sua vez de brincar e que o tempo gasto não estava 

sendo avaliado, ou seja, não era uma atividade para avaliar quem concluía mais rápido, 

mas, sim, quem era capaz de usar os comandos corretos.  

Débora e José foram os últimos. Assim como as demais duplas, José e Débora 

demoraram bastante para finalizar o trajeto. José ditou todos os comandos corretos e 

Débora os seguiu perfeitamente. Durante o momento de reflexão, percebemos que as 

crianças demonstravam estar conscientes da importância da atenção durante as atividades 

e, realmente, não se concentravam por não conseguirem fazê-lo. Acrescentamos à lista de 

combinados a ideia de sempre lembrar essa nossa conversa, buscando o máximo de 

concentração possível. Compreendíamos a dificuldade para o cumprimento de tal 

solicitação, mas sabíamos que era importante reforçar esse comportamento. 

 Após essa reflexão, iniciamos a segunda atividade do dia, a brincadeira „A caminho 

da solução‟.  

 Para essa brincadeira, inicialmente, relembramos resolução de expressões 

numéricas. Cada aluno recebeu uma tira de papel com uma expressão que deveria ser 

resolvida mentalmente, enquanto percorria um caminho pré-determinado, passando por 

obstáculos e apresentando o resultado ao final do percurso.  



 72 

Pedimos a todos que aguardassem em um canto da sala, enquanto preparávamos o 

material. Em seguida, explicamos a brincadeira e perguntamos se sabiam o que eram 

expressões numéricas. José respondeu que eram várias operações juntas. Perguntamos 

também se sabiam resolver ou se tinham alguma dúvida. Guilherme disse que sabia 

resolver todas e pediu que lhe apresentássemos uma expressão e ele, então, mostraria como 

resolvê-la. Rapidamente escrevemos um exemplo no quadro. Heitor perguntou se podia 

ajudar o colega e respondemos que todos poderiam participar.  

A expressão sugerida foi: 2 x 5 + 8 : 2. Guilherme resolveu da seguinte forma: 2 x 5 

+ 8 : 2 = 10 + 8 : 2 = 18 : 2 = 9. Quando o aluno terminou, perguntamos aos colegas se a 

resolução estava correta e o grupo ficou dividido. Débora, Lucas e Cristiano disseram que 

estava certo; José e Heitor pensavam o contrário. Pedimos explicações. Heitor respondeu 

que 18 : 2 era 8 e José falou: “Não, primeiro tem que resolver 8 : 2 que é 4 e depois 

somar”. Convidamos então o aluno a resolver no quadro. José levantou, apagou o que 

Guilherme tinha feito e resolveu: 2 x 5 + 8 : 2 = 10 + 4 = 14. Confirmamos que estava 

correto, parabenizamos o aluno e agradecemos a participação do Guilherme, assim como a 

dos demais alunos. Pedimos que todos ditassem as regras para a resolução de expressões 

sem sinais de separação (parênteses, colchetes e chaves) e eles disseram (mas notamos 

mais a voz de José): “Primeiro de vezes, depois de dividir, mais e menos”.  

Perguntamos: “E quando temos colchetes, parênteses e chaves?”. As crianças 

ficaram caladas. Pensamos então que pudessem não lembrar os nomes de cada sinal e 

passamos cada um no quadro, distinguindo um do outro. Aí eles responderam: “Primeiro 

parênteses, depois colchetes e chaves”. Escrevemos outro exemplo no quadro e Heitor se 

dispôs a resolvê-la. A expressão foi a seguinte: 3 + (2 x 4 - 5). Heitor resolveu da seguinte 

forma: 3 + (2 x 4 - 5) = 3 + 3 = 6. Perguntamos às crianças se a resolução do colega estava 

correta e, dessa vez, todos responderam afirmativamente. Após essa introdução, 

começamos a brincadeira e explicamos novamente todas as regras e o percurso aos 

participantes.  

 Começamos por Guilherme, sua expressão foi a seguinte: 3 x 7 - 6 x 2. Guilherme 

passou por todo o percurso e movimentava bastante os dedos, parecendo usá-los para 

contar. Ao final do percurso, o resultado dado pelo aluno foi 21. Ao apresentar sua 

expressão às demais crianças, José disse: “Ele só resolveu a primeira parte”. O próximo 

participante foi Heitor. A expressão sorteada foi 9 x 5 - 7 e Heitor passou por todo o 

percurso. No último ponto da trilha, agachou e começou a “escrever” com o dedo no chão, 

como se estivesse fazendo a conta no papel, levantou-se e disse 38. Em seguida, foi a vez 
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de Débora, sua expressão foi 30 : 6 + 8, e, ao final, obteve o resultado 13. Para finalizar, 

participaram Cristiano, Lucas e José. Estes últimos resolveram suas respectivas expressões, 

8 x 3 + 2 e 8 + 4 x 9, mas não responderam corretamente. Lucas disse que o resultado era 

23 e, José, 45. De todo o grupo, Cristiano foi o único que não conseguiu resolver sua 

expressão (2 + 81 : 9), afirmando não saber resolver operação de divisão. Respondemos à 

criança que não tinha problema, íamos fazer todos juntos com ele. 

Durante o momento de reflexão, todos afirmaram ter gostado das brincadeiras e 

Cristiano ainda sugeriu que fosse planejada alguma atividade que lhe ajudasse a aprender a 

divisão. Perguntamos também às crianças se todos conseguiram cumprir os combinados da 

aula anterior. Heitor disse que em parte sim, mas que, enquanto resolvia as contas 

mentalmente, não conseguia deixar de prestar atenção no que os colegas falavam, por isso 

se agachou no final do percurso para fazer a conta, pois, durante o trajeto, não se 

concentrou na expressão. Guilherme e Lucas concordaram com o colega e apenas José 

considerava que havia se concentrado melhor nessa atividade do que no encontro anterior. 

Pedimos às crianças que, durante o fim de semana, pensassem sobre seus comportamentos 

e o que poderiam fazer para melhorar a atenção, e comentassem com o grupo na próxima 

terça-feira.  

 

 3º Encontro 

 

 Iniciamos nossas atividades relembrando o que havíamos combinado no encontro 

anterior. Perguntamos às crianças se alguém tinha pensado no que havíamos proposto a 

eles. Nenhum deles se lembrou e logo comentamos que todos deveriam pensar em alguma 

estratégia que os ajudasse a prestar mais atenção. Decidimos retomar essa questão em 

outro momento, para que pudessem pensar a respeito. 

 Perguntamos se eles se lembravam da brincadeira na qual vendávamos os olhos de 

um participante e o outro integrante da dupla deveria guiar o colega apenas com comandos 

orais. Todos responderam que sim. Entregamos uma folha com a atividade „Boneco 

obediente‟ a cada aluno e pedimos que respondessem atentamente às perguntas abaixo do 

esquema. Os alunos gastaram cerca de 25 minutos para responder, Lucas foi o primeiro a 

entregar a atividade e Cristiano, o último. 
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Figura 5 – Atividade „Boneco obediente‟ 

 

Em seguida, perguntamos o que acharam da atividade e se a brincadeira dos 

encontros anteriores tinha sido útil para sua resolução. Todos responderam que sim e José 

acrescentou que foi mais fácil responder depois da brincadeira.  

Informamos, em seguida, que realizaríamos um desafio, e entregamos novamente 

uma folha com a atividade „Descobrindo sequências‟.  
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Figura 6 – Atividade „Descobrindo sequências‟ 

 

Antes mesmo de começarem a ler a atividade, Guilherme declarou que não 

conseguia fazer e pediu ajuda. Pedimos então que lesse primeiro e depois, se necessário, 

pedisse auxílio. Em menos de um minuto o aluno afirmou que leu, mas não conseguiu 

entender. Perguntamos o que havia entendido e ele respondeu que era para completar as 

sequências. Fomos perguntando
28

 e aguardando suas respostas, de modo a conduzi-lo à 

percepção de que era capaz de realizar a atividade. Parabenizamos o aluno por chegar à 

resposta. Os demais conseguiram concluir sem auxílio individual.  

                                                 
28

 Perguntamos então qual era a formação da primeira sequência, ele respondeu 11, 21 e 91 no final. 

Questionamos o que esses números tinham em comum e Guilherme disse que o 1 no final. Como poderíamos 

completar os demais quadradinhos?, indagamos. Ele respondeu que poderia ser com a sequência 31, 41, 51, 

61, 71 e 81. 
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Ao final, perguntamos às crianças o que acharam da atividade e todos declararam 

que gostaram, mas que preferiram as brincadeiras da semana anterior. Discutimos as 

estratégias que cada aluno utilizou e percebemos que foram bastante diferenciadas: Heitor 

resolveu por operações; José e Guilherme buscaram características comuns entre os 

números para completar as sequências, e os demais alunos não descreveram 

detalhadamente as estratégias utilizadas, disseram apenas que completaram com os 

números.   

Propusemos então a próxima brincadeira: „Palmas múltiplas‟. Nessa atividade, nos 

organizamos em um círculo. Escolhemos um número e os alunos deveriam dizer, em voz 

alta, a sequência dos números naturais, substituindo os múltiplos do número escolhido por 

uma palma. Quando alguém batia a palma no número errado, ou falava algum múltiplo em 

vez de bater a palma, saía da disputa. 

 Desenvolvemos a brincadeira, com pequenas interrupções (alguns batiam palmas 

em momentos errados) e, em seguida, as crianças pediram para brincar novamente. 

Concordamos e pedimos ao grupo que sugerisse qual seria o número cujos múltiplos 

utilizaríamos. Guilherme sugeriu o número quatro, o grupo aceitou a sugestão do colega e 

brincamos novamente, refazendo toda a discussão. 

Em seguida, pedimos que todos se sentassem novamente para fazermos outra 

atividade. Entregamos a cada aluno uma folha com a atividade „Pintando os iguais‟. Na 

folha, havia várias bolinhas com algumas operações e números. As crianças deveriam 

colorir as bolinhas que representavam o mesmo valor com uma única cor. 

Durante a explicação, percebemos que alguns não estavam prestando atenção, mas 

olhando para outros pontos da sala (espelho, câmera, aparelho de som, etc.). Mesmo 

percebendo essa dispersão, continuamos a explicação. Agrupamos as carteiras e colocamos 

os lápis no centro do conjunto.  

 Inicialmente, Lucas e Guilherme começaram a discutir, pois ambos queriam colorir 

com o mesmo lápis, pedimos que um deles aguardasse e colorisse com outra cor até o 

colega terminar, aceitaram nossa sugestão e continuaram a atividade. 
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Figura 7 – Atividade „Pintando os iguais‟ 

 

Alguns instantes depois, Heitor percebeu que não estava fazendo a atividade 

corretamente e pediu outra folha. Respondemos que não tínhamos mais cópias e 

perguntamos quem estava fazendo corretamente. Os alunos perceberam que estavam 

colorindo errado e perguntamos por que estavam fazendo assim. José disse que achava que 

ninguém tinha prestado atenção na explicação. Pedimos que os alunos pensassem alguma 

estratégia para identificar os iguais e entregassem em seguida. Heitor perguntou se poderia 

ligar as bolinhas e respondemos que, desde que entendêssemos, poderia sim. Os alunos 

entregaram a folha, mas pediram para continuar essa atividade novamente no próximo 

encontro, pois nem eles estavam entendendo o que tinham feito.  
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Pedimos então que refletissem por que não tinham feito a atividade corretamente, 

se era por que não sabiam fazer as contas ou por qual outro motivo. Guilherme afirmou 

que sabia fazer as contas, mas não tinha entendido o que era para fazer com essas contas. 

José disse que errou pelo mesmo motivo, pois não prestaram atenção na explicação inicial.  

 

 4º Encontro 

      

Nesse encontro, a sala de dança estava trancada e fomos então para a biblioteca 

(que não teria aulas nesse horário). Na biblioteca, há seis mesas redondas com seis cadeiras 

cada, várias estantes com livros, ao redor da sala, uma televisão, a mesa da bibliotecária 

com um computador e três armários fechados. Observamos que as crianças estavam 

tranquilas, não correram pelo pátio, nem conversaram alto.  

Iniciamos nossas atividades relembrando o que havíamos combinado no encontro 

anterior. Guilherme disse que tinham que refazer a atividade de colorir que não tinham 

feito corretamente. Perguntamos então como era tal atividade. Heitor disse: “Era uma folha 

com algumas bolas com umas continhas e tinham que colorir as bolinhas com mesmo 

valor”.  

Entregamos uma folha a cada criança e dissemos que deveriam prestar atenção, 

pois não havia mais cópias. Durante atividade, percebemos que Débora olhava muito a 

atividade dos colegas, não conseguindo se concentrar apenas na sua. Em determinado 

momento, Guilherme parou de colorir e contou, uma a uma, quantas bolinhas já tinha 

colorido com a cor amarela. Lucas também parou sua atividade e me perguntou se tinha 

que colorir as bolinhas com o número 6 de amarelo. Respondemos: “Não. Cada um pode 

escolher a cor que quiser para colorir as bolinhas com número 6, por exemplo. Mas todas 

as bolinhas que indicam esse número devem ser coloridas de mesma cor.” Guilherme 

completou, apontando todas as operações, cujo resultado é 6: 2 + 2 + 2; 3 x 2; 2 x 3 e a 

bolinha com o número 6.  

José foi o primeiro a terminar a atividade, seguido de Débora, Heitor, Guilherme, 

Lucas e, por último, Cristiano. Durante o momento de reflexão, comparamos não só o 

resultado da atividade do encontro anterior, como também o comportamento das crianças 

nos dois dias. Lucas disse que neste dia eles prestaram mais atenção, estavam menos 

bagunceiros e fizeram tudo certinho.  

Ao serem questionados quanto às estratégias utilizadas para a resolução da 

atividade, Heitor, por exemplo, disse que escolheu uma cor e coloriu todas as bolinhas que 
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representavam um determinado número. Os outros disseram que coloriam cada bolinha de 

acordo com os resultados.   

Convidamos todos para a próxima brincadeira e perguntamos se eles se lembravam 

de uma atividade de expressões. Heitor respondeu que se lembrava e descreveu 

perfeitamente o desenvolvimento da atividade „A caminho da solução‟. Apresentamos 

então a atividade „Calculando‟.  

Nessa brincadeira, havia um percurso pré-determinado com quatro pontos de 

parada, sendo que em cada parada havia um comando (operação) diferente. Cada aluno 

recebia um número no início do caminho e devia realizar o comando seguinte, a partir do 

resultado da etapa anterior. 

Comentamos como poderia ser a organização, explicamos a ordem para a 

realização dos comandos e apresentamos as tarjetas em cada mesa. Os comandos eram os 

seguintes: 1º) Adicione 3 unidades; 2º) Subtraia 5 unidades; 3º) Multiplique por 4 e, 4º) 

Divida por 2. 

Começamos então com Débora, o número sorteado pela aluna foi 6.  

 
Figura 8 – Atividade „Calculando‟ (Débora) 

 

Os demais ficaram em um canto da sala, apenas observando a aluna inicialmente, 

depois ficaram um pouco agitados: cantando, dançando, brincando, mexendo nos livros, 

etc.  

O próximo aluno a resolver as operações foi Guilherme e seu número sorteado foi 

8. Antes mesmo de ler o comando, o aluno já disse: “Ah, eu não sei fazer isso aqui não.” 

Respondemos que ele era capaz, bastava tentar. Guilherme leu o comando na mesa, 

escreveu em sua folha e foi passando pelas etapas seguintes. Chegando à última etapa, o 

aluno se sentou, parou, pensou e escreveu algo em sua folha, depois, perguntou: “16 
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dividido por 2 é quanto?”. Sugerimos que utilizasse os dedos para contar e ele respondeu 

que não sabia. Perguntamos então: “para dividir por dois podemos contar de dois em dois 

até chegar ao número que estamos dividindo por dois?” e Guilherme balançou a cabeça 

afirmativamente. Começamos a contar de dois em dois, “registrando” os números ditos 

com ajuda dos dedos. Ao final, apresentou a seguinte resolução: 

 
Figura 9 – Atividade „Calculando‟ (Guilherme) 

A atividade prosseguiu com alguma dificuldade, pois os alunos que não a estavam 

resolvendo, mostravam-se gradativamente mais inquietos.  

             
Figura 10 – Atividade „Calculando‟ (Cristiano)           Figura 11 – Atividade „Calculando‟ (Lucas) 

 

                 
Figura 12 – Atividade „Calculando‟ (Heitor)        Figura 13 – Atividade „Calculando‟ (José) 
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Refletimos sobre a atividade e percebemos que nem todos os alunos seguiram a 

regra que dizia que o comando da etapa seguinte deveria ser realizado a partir do resultado 

anterior.  

Para nós, como organizadoras do ambiente de aprendizagem, ficou claro que os 

alunos precisavam se manter envolvidos em uma ação, assim, observar os colegas, por um 

tempo relativamente longo, não era uma boa opção. 

Iniciamos então a última atividade do dia: „Seguindo setas‟.  

 
Figura 14 – Atividade „Seguindo setas‟ 

 

Cada aluno recebeu uma folha com a instrução da atividade e os lápis para colorir. 

Dessa vez, pedimos que cada um lesse a instrução na folha e começasse a tarefa sem 

orientação prévia. Rapidamente, Guilherme leu o cabeçalho da atividade e começou a 
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colorir suas setinhas sem planejamento, assim como Débora. Antes de os colegas 

terminarem, os dois entregaram suas atividades. Perguntamos às crianças qual o objetivo 

da atividade e Guilherme respondeu: “Colorir as setinhas que vai (sic) até a bolinha.” 

Continuamos perguntando-lhes: “E vocês seguiram o caminho certo?” Os alunos pararam, 

observaram suas atividades e disseram que não, pois coloriram setinhas que indicavam 

caminho errado. Guilherme disse então que iria colorir novamente o caminho errado e 

passaria o lápis marrom sobre a parte errada. Débora, aprovando a ideia do colega, fez o 

mesmo.  

Quando os demais entregaram suas folhas, perguntamos quais foram as estratégias 

utilizadas por cada um. Cada participante apresentou sua estratégia e comentou os passos 

seguidos até conseguir resolver a atividade de modo correto.  

 

 5º Encontro 

 

 Nesse dia, analisamos inicialmente as gravações realizadas nos encontros 

anteriores. Tal análise tinha como objetivo a autopercepção das ações de cada criança, 

durante as atividades. Para tanto, foram selecionados trechos nos quais estavam explícitos 

comportamentos desatentos, hiperativos e impulsivos das crianças que não foram 

discutidos nos momentos de reflexão, ao final de cada atividade. Momentos como, por 

exemplo, a „Dinâmica com barbante‟ (dificuldade em esperar a finalização da 

demonstração da solução), „Guia Espacial‟ (dificuldade em seguir orientações dos 

colegas), „Descobrindo sequências‟ (descrença na capacidade de resolução da atividade), 

„Palmas múltiplas‟ (a inquietude de alguns participantes durante o desenvolvimento da 

atividade e a ansiedade para bater as palmas) e a primeira atividade de „Pintando os iguais‟ 

(a falta de concentração das crianças durante a orientação dada).  

 Durante a apresentação dos trechos selecionados, Guilherme estava um pouco 

impaciente, pedindo para passar as imagens rapidamente. Conversamos com o aluno, e 

pedimos que tivesse um pouco mais de paciência e ajudasse os colegas a prestar atenção 

nas cenas, pois íamos comentar cada uma.  

 Terminada a apresentação das gravações, conversamos sobre o que assistiram e 

fizemos algumas perguntas: qual o nível de dificuldade das atividades desenvolvidas, o que 

mais atrapalhava sua concentração, como achavam que aprendiam melhor e, por fim, 

pedimos que cada um contasse uma história de sucesso da própria vida escolar, buscando 

identificar o que significa aprender para eles.  
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Em relação às atividades todos afirmaram gostar e manifestaram a importância de 

manter a atenção durante as atividades escolares e para melhorar tal dispersão sugeriram 

apenas que ficassem mais quietos.  Quando falaram a respeito da história de sucesso na 

vida escolar de cada um, percebemos que todos reconhecem tal sucesso a partir da notas 

em provas e trabalhos, mesmo reconhecendo que nem sempre tiram nota baixa porque não 

sabem: “Quando tirei PM
29

 no trabalho de Geografia.”  - Lucas; “É quando fiquei com P 

em Matemática.” - Cristiano; “PM também em Português.” - José; “Eu também tirei PM 

em Português.” - Heitor; “Quando tiro nota boa nas provas.” - Débora; “Quando tiro mais 

que P também, mas nem lembro quando foi.” - Guilherme.  

 Quanto à descrença em relação à capacidade para resolução de atividades como 

„Descobrindo sequências‟, Guilherme disse que sempre acha que não vai conseguir 

resolver uma “tarefa de continha”. Dissemos então que todos têm capacidade para fazer 

muitas atividades, seja de Matemática, Português, Geografia, História, etc., mas que 

precisavam acreditar em si mesmos e nunca desistir de tentar. Pedimos mais uma vez que 

sempre se lembrassem desse nosso encontro não só durante nossas atividades, mas  

também nas atividades escolares, tarefas em casa, etc.  

 Iniciamos então o „Bingo de expressões‟, entregando a cada aluno  uma cartela com 

expressões e outra em branco, para ele  inserir os resultados das expressões resolvidas.  

 
Figura 15 – Atividade „Bingo de expressões‟ 

                                                 
29

 Nessa escola as avaliações são registradas por conceitos: PM – Progrediu muito; P – Progrediu; PP – 

Progrediu pouco; NA – Não foi possível avaliar. 
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 Assim como nos encontros anteriores, Guilherme solicitou ajuda individual. 

Relembramos nosso combinado, dissemos que todos poderiam confiar em si mesmos, pois 

eram capazes. Mesmo resmungando um pouco, o aluno seguiu nosso conselho e resolveu 

as expressões. Terminados os cálculos, conferimos os resultados de cada um e começamos 

o sorteio. 

  Durante a atividade, as crianças estavam bastante empolgadas, sempre pedindo os 

números que tinham em suas cartelas, explicitando uma competição de certa forma 

amigável, já que não houve ofensas e trapaças.  

  O primeiro vencedor foi Guilherme. Ele se mostrou muito feliz com a vitória e 

logo perguntou o que ia ganhar. Dissemos que tínhamos levado apenas balas para eles. O 

aluno respondeu: “Melhor que nada”. Vendo a vitória do colega, os demais pediram que 

continuássemos os sorteios para saber quem seria o próximo vencedor. Atendemos ao 

pedido das crianças, mas todos queriam ganhar, então, continuamos o sorteio até que todos 

vencessem.  

O segundo vencedor foi Débora, seguida por José, Heitor, Cristiano e Lucas.  

Esse encontro evidenciou a importância do estímulo positivo oral e da experiência 

de sucesso, na resolução de uma atividade de Matemática. A premiação pode ter 

contribuído para a motivação, mas não foi o único fator para isso, já que só comunicamos 

que haveria premiação ao final da atividade.   

  

 6º Encontro 

 

Iniciamos nosso encontro com a atividade „Organizando uma turma‟.  

Entregamos uma folha para cada aluno e pedimos que cada criança lesse uma parte 

da atividade e, em seguida, alguém explicasse o que deveria ser feito. Heitor se dispôs: “É 

que a gente tem que colocar os nomes dos meninos aqui nos quadradinhos a partir desses 

negócio aqui debaixo (sic).” Confirmamos que a orientação do colega estava correta e 

perguntamos se todos tinham compreendido melhor. As crianças responderam 

afirmativamente e, em pouco tempo, todos haviam terminado a tarefa e entregaram suas 

folhas. 
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Figura 16 – Atividade „Organizando uma turma‟ 

 

Logo começaram a perguntar o que iam fazer. Pedimos que se dividissem em 

duplas  para a atividade „Quatro cores‟. Cada dupla recebeu sua atividade e, antes mesmo 

de explicar seu desenvolvimento, Guilherme já pediu as cores que queria: amarelo, laranja, 

vermelho e azul. Pedimos calma e paciência, e, somente depois de discutirmos a atividade 

toda,  demos as opções de duas cores para cada aluno, e Guilherme logo gritou: “Eu primeiro, 

eu primeiro. Quero amarelo e vermelho”. José pediu azul-escuro e verde-escuro. Débora 

escolheu rosa e laranja. Lucas quis verde-claro e vermelho. E, por fim, a última dupla, 

Cristiano e Heitor, escolheram preto e marrom-claro; e, azul e marrom-escuro, 

respectivamente.  
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Figura 17 – Atividade „Quatro cores‟   Figura 18 – Atividade „Quatro cores‟  

       (Cristiano e Heitor)                                                     (Lucas e Débora) 

 

 

 
Figura 19 – Atividade „Quatro cores‟ (José e Guilherme) 
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Discutimos os resultados obtidos e as estratégias utilizadas. Os únicos que 

concluíram a atividade corretamente foram Cristiano e Heitor. Os demais coloriram 

aleatoriamente e, consequentemente, erraram. Discutimos coletivamente, mais uma vez, a 

importância da atenção e do planejamento para o sucesso em  qualquer atividade 

desenvolvida.   

 

 7º Encontro 

 

Planejamos para este encontro a atividade „Interpretando mapas‟. Inicialmente, 

Guilherme não queria participar, e não justificou sua decisão. Conversamos com o aluno, 

explicando a importância da atividade e mostrando que era fácil. Ele concordou em fazê-la, 

assim como os demais, e mais uma vez tentamos deixá-los mais independentes.  No início, 

surgiram algumas dúvidas em relação ao mapa, então  explicamos a atividade novamente,  

eles responderam às questões propostas e recolhemos as folhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 – Atividade „Interpretando mapas‟  (Folha 1)                        
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Figura 21 – Atividade „Interpretando mapas‟    (Folha 2)   

             

 

Propusemos nova tarefa. Entregamos uma folha em branco para cada aluno e 

dissemos que iríamos resolver um problema. A situação era a seguinte: Temos um salário 

de R$2200,00, porém, com os descontos, esse mês nosso patrão nos pagou da seguinte 

forma
30

:  

4 notas de R$ 10,00 20 moedas de R$ 1,00 

20 notas de R$ 50,00 20 moedas de R$ 0,50 

20 notas de R$ 20,00 20 moedas de R$ 0,25 

20 notas de R$ 10,00 20 moedas de R$ 0,10 

20 notas de R$ 5,00 20 moedas de R$ 0,05 

 20 moedas de R$ 0,01 

 

 Em seguida, fizemos as seguintes perguntas: 

1. Quanto recebemos de pagamento neste mês? 

2. De quanto foi o desconto em nosso pagamento? 

                                                 
30

 Toda a situação foi apresentada oralmente, apenas a descrição do dinheiro foi exposta no quadro.  
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Cada aluno teria de efetuar os cálculos na folha que receberam. Nessa atividade, , 

as crianças não apresentaram muitas dúvidas, apenas reclamaram que eram muitas contas 

para serem feitas. Contudo, calcularam tranquilamente.  

Enquanto guardávamos os materiais, Guilherme, correndo pela sala, não conseguiu 

se controlar e bateu com muita força no balcão onde estava uma das câmeras que caiu no 

chão. Todos se assustaram bastante. Guilherme, com muito medo, voltou mais rápido ainda 

para sua carteira e já disse: “Não fui eu.” Os demais, também receosos, disseram: “Foi ele 

sim.” Tentamos manter a calma e conversamos com eles. Guilherme se levantou, pediu 

desculpas e disse que havia sido sem querer. Desculpamos o aluno, nos despedimos e 

saímos, mas as crianças estavam muito sem graça. 

 

 8º Encontro 

 

 Retomamos a atividade da aula anterior, perguntando se lembravam o que 

estávamos fazendo. Todos  lembraram apenas que Guilherme quebrou a câmera e somente 

Heitor lembrou o problema e perguntou o que  íamos fazer com tanto dinheiro. Antes 

mesmo de terminar, Guilherme já gritou: “Divide comigo que eu pago a câmera.” Todos 

rimos e continuamos: “Vamos dar R$ 400,00 para Alice
31

, pois ela está nos ajudando aqui 

neste trabalho com vocês. Vamos tirar R$ 538,20 para nós e o restante vamos dividir entre 

vocês.” Entregamos a folha do encontro anterior e pedimos que calculassem quanto ia 

receber cada um. Rapidamente, começaram a calcular.  

Enquanto resolviam a atividade, montamos no fundo da sala um “hipermercado” 

com figuras retiradas de propagandas. Essas figuras foram divididas por categoria: 

produtos de limpeza, de beleza e saúde, vestuário, bebidas, bomboniere, padaria, açougue, 

frios e congelados.  

Perguntamos então quanto cada um ganharia. Heitor foi o primeiro a responder: 

“Cada um vai ficar com 200 reais”. Perguntamos se todos concordavam com o colega,  

Guilherme, Débora e Cristiano ficaram calados, os demais disseram que também 

encontraram esse valor.  

Entregamos a cada aluno uma folha para planejar suas compras e as notinhas. 

Todos escreveram rapidamente os produtos que queriam comprar e já saíram andando pela 

sala. Heitor comprava  várias coisas, Cristiano ficava mais quieto, Lucas andava muito pela 

                                                 
31

 Auxiliar dos encontros. 
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sala, Guilherme perguntava para Alice o que ela queria e Débora olhava tudo, mas não 

pegava nada. 

Depois de certo tempo, reunimos todos no centro da sala e pedimos que 

calculassem quanto haviam gastado e quanto receberiam de troco. Questionamos também 

se todos compraram o que haviam planejado. Todos responderam que não e perguntamos 

por quê. Apenas José, Heitor e Guilherme responderam, afirmando que foi porque 

resolveram mudar de ideia, comprando coisas que não planejaram. Perguntamos ainda: “E 

quanto aos valores? Alguém comprou algo que custava mais do que o valor que 

possuía?”. Apenas Cristiano disse que o que tinha escolhido deu mais de R$200,00.  

Comentamos a importância do planejamento e José acrescentou que “mesmo planejando 

pode dar errado”. Então acrescentamos  à nossa lista  de combinados a decisão de  sempre 

planejar nossas ações, antes de realizarmos tarefas, tanto  nas atividades escolares, quanto  

no dia a dia.   

 

 9º Encontro 

 

 Nesse encontro, continuamos as atividades com compras, mas, dessa vez, as 

crianças foram divididas em duplas: ora um era o caixa, ora era cliente. Todos deveriam 

comprar, passar no caixa, receber seu troco e conferi-lo. Na mesa do caixa, estavam 

disponíveis todos os tipos de notas e moedas para efetivação do troco, lápis e papel para 

efetuarem os cálculos. 

 As crianças foram dividas da seguinte forma: Guilherme e Heitor; José e Lucas; e 

Débora com Alice, pois Cristiano precisou faltar. 

 Terminadas as atividades, iniciamos o momento de reflexão. Começamos 

perguntando se todos fizeram as contas no papel, e Heitor e José disseram que não, 

preferiram utilizar as notinhas.  

_ “Mas como?”, perguntou Lucas. 

_  “É assim oh... por exemplo (e pegou algumas notas e moedas), vamos supor que deu 3 

reais, aí você vai e dá 5 reais para pagar, aí você vai pegando as moedinhas de um e vai 

pensando 4, 5. Pronto! Completou o tanto que você tinha dado.”, Heitor respondeu.  

 Pedimos que nos desse outro exemplo.  

_“Ai meu Deus. Peraí... Olha vamos supor que deu 12 reais e pago com 15, então conto 

13, 14, 15 (disse pegando as moedas de um real)”, disse Lucas. 

_ “Então, quanto vai ser o troco?”, perguntamos. 
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 Lucas para, olha as moedinhas em sua mão e responde:  

_“Três... (pensa), é três reais”.  

 Durante o momento de reflexão, comentamos a estratégia sugerida por Heitor, 

todos compreenderam, acharam muito fácil e afirmaram que utilizam tal estratégia para 

cálculos mentais.        

  

 10º Encontro 

 

Nesse encontro, precisamos desenvolver nossas atividades no pátio da escola. 

Iniciamos conversando sobre o trabalho que estávamos realizando nas aulas de 

Matemática. Guilherme declarou que estava aprendendo fração e que naquele dia a 

professora tinha explicado fração equivalente. Então, perguntamos “o que são frações 

equivalentes?”, ele  disse que não sabia,  e depois começou a explicar, mas foi 

interrompido por Cristiano e não quis mais falar. Heitor disse que são frações que podemos 

dividir o de cima pelo de baixo. Antes mesmo de fazermos outra pergunta, Guilherme, lá 

do outro lado, disse que havia  também fração própria e fração imprópria. Então 

perguntamos: “Mas o que são todas essas frações?”. Sem responder à nossa pergunta, 

Cristiano lembrou os números mistos. Porém, ninguém conseguiu nos explicar o sentido de 

cada  expressão e então explicamos cada uma, apresentando exemplos.  

Aproveitando essa nossa conversa, explicamos que naquele encontro todos seriam 

professores e, em seguida, entregamos uma folha para cada aluno e pedimos que criassem 

uma atividade que iriam ensinar ao colega.  

Muitos alunos criaram atividades sobre frações, mas a maioria no estilo „calcule‟ e 

„resolva‟. Apenas José escreveu um problema: „Beto tem 20 bolinhas de gude e 
5

2
 dessas 

bolinhas são verdes. Quantas bolinhas são verdes?‟. Resolvemos coletivamente as 

atividades, solicitando que cada aluno verificasse se havíamos resolvido corretamente o 

que ele havia proposto. 

 Durante o momento de reflexão, todos disseram que gostaram de “ser professor” 

por um dia, e perceberam que aprenderam o conteúdo porque conseguiram explicá-lo.  

 

 11º Encontro 

 

 Como no encontro anterior, o tema principal foi fração, propusemos então um 

boliche de frações, discutindo novamente os tipos e representação de frações. 



 92 

Apresentamos alguns exemplos (
2

3
, 

4

3
, 

2

6
, 

3

2
, 

5

2
 e 

4

1
) e pedimos que falassem quais 

eram próprias. Guilherme respondeu: “
4

1
, 

3

2
, 

5

2
, e só”. Perguntamos novamente: “E quais 

são impróprias?”. José e Débora responderam juntos: “
2

3
”. “Mas e as aparentes?”, 

perguntou Heitor, e respondemos: “As aparentes são aquelas que parecem frações, mas 

não são. São aquelas que têm numerador múltiplo do denominador, ou seja, quando dá 

para dividir o de cima pelo de baixo então temos uma fração aparente.” Cristiano disse: 

“Então é a 
2

6
”.  

Iniciamos então a brincadeira. As garrafas estavam dispostas em um canto, as 

crianças deveriam derrubá-las com uma bola, anotar os valores que estavam colados  nas 

garrafas caídas e somar todos esses valores.  

 A ordem para o lançamento da bolinha foi: Guilherme, Débora, José, Cristiano, 

Lucas e Heitor, de acordo com a formação da fila para lançamento da bola.  Apenas Lucas 

realizou um strike, portanto, foi o vencedor, mas, mesmo assim, todos realizaram os 

cálculos e compararam os resultados obtidos. 

 Reunimos todos no centro da sala para discutir a atividade, mas apenas José e 

Heitor fizeram comentários. Perguntamos às crianças: “O que sabem agora sobre 

frações?”. José respondeu: “Ah! aprendi bem melhor agora, nunca mais vou esquecer que 

aparente é a que parece, mas não é”. Heitor completou: “É, agora acho que também não 

vou esquecer que para somar tem que tirar o mmc antes.”  

 

 12º Encontro 

 

Iniciamos nosso encontro com a atividade „Pintando Frações‟.  

Cada aluno recebeu sua folha, dissemos que podiam ler e iniciar a atividade.      

Certo tempo depois, recolhemos todas as folhas e entregamos outra com a atividade 

„Conduzindo o cachorrinho‟. 
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Figura 22 – Atividade „Pintando frações‟ 

 

 
Figura 23 – Atividade „Conduzindo o cachorrinho‟ 

 

Novamente, tentamos deixá-los resolver a atividade de modo independente e não 

demos nenhuma outra orientação, além do que estava escrito na folha.  

Rapidamente terminaram e pediram que fizéssemos alguma brincadeira. 

Perguntamos então quem já tinha brincado de „Dominó Humano‟, e apenas Lucas e 

Cristiano levantaram o dedo. Guilherme disse que já havia brincado de dominó, mas com 

peças.  

Nessa brincadeira, cada um recebeu uma tira de papel com duas frases indicando 

operações, como, por exemplo, “Eu tenho o dobro de 9. Quem tem a soma de 19 e 2?”. 

Assim, cada um deveria procurar aquele que tinha a resposta para sua pergunta e ficar 

atento à pergunta do colega, para verificar se ele não estava com a resposta do outro. 

Assim, aqueles que se completavam deveriam ficar um ao lado do outro. 
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Escrevemos rapidamente as expressões, explicamos a atividade e pedimos que cada 

um retirasse uma tira de papel.  

Lucas começou a dizer: “Eu tenho a soma de...” interrompemos o aluno e pedimos 

que lesse a pergunta.  

        _ “Quem tem a metade de 22?”, leu Lucas. 

  José levantou e disse que era ele, pois em seu papel estava escrito “Eu tenho o 

antecessor de 12”. Os demais prosseguiram a brincadeira corretamente. 

       Iniciamos o momento de reflexão pela atividade „Pintando Frações‟. Pegamos as 

folhas e, apresentando a atividade de cada um, perguntamos se estavam corretas. Heitor 

disse que alguns sim, mas que alguns coloriram a figura toda, dividiram errado ou até 

mesmo não coloriram a parte dividida. Em relação à atividade „Conduzindo o 

Cachorrinho‟, apenas Cristiano errou e tentou corrigir, mas já não era possível. Quanto à 

brincadeira „Dominó Humano‟, questionamos o que era importante para ter êxito na 

brincadeira e José respondeu: “Ouvir o que o colega dizia, prestar bastante atenção no seu 

papel e ser bom de conta.”  

 Mais uma vez, percebemos que as crianças têm consciência da importância da 

atenção durante uma atividade e conseguem se concentrar, mesmo que por curto período 

de tempo.   

 

 13º Encontro 

 

Como a escola estava em recesso, ficamos algumas semanas sem nos encontrar. 

Retomamos com uma dinâmica: „O meu ritmo‟.  

Espalhamos pela sala colchonetes e pedimos que cada um deitasse na posição em 

que se sentisse o mais confortável possível, fechasse os olhos e ficasse bem quietinho. 

Pedimos ainda que se concentrassem no próprio corpo, percebessem suas movimentações 

involuntárias e a movimentação do „outro‟ somente através da audição. Todos se deitaram 

e ficaram quietos nos primeiros dois minutos. A partir daí, Guilherme começou a ficar 

inquieto, primeiro, mudou de posição no colchonete, depois, mudou o colchonete de lugar, 

começou a balançar as pernas e mexer muito com os braços também. Os demais 

permaneciam quietos e tranquilos.  

Pouco tempo depois, pedimos que se sentassem no próprio colchonete, entregamos 

uma folha para cada um e pedimos que desenhassem aquilo que os fazia se concentrar, que 

os fazia se sentir relaxados ou aquilo que pensaram enquanto estavam deitados.  
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Figura 24 – Dinâmica „O meu ritmo‟   Figura 25 – Dinâmica „O meu ritmo‟ 

       (José – andar de bicicleta)          (Lucas – caixa de bombom) 

 

    
Figura 26 – Dinâmica „O meu ritmo‟   Figura 27 – Dinâmica „O meu ritmo‟ 

       (Cristiano – ficar deitado)          (Guilherme – bolo de chocolate) 

 

 

   
Figura 28 – Dinâmica „O meu ritmo‟      Figura 29 – Dinâmica „O meu ritmo‟ 

       (Débora – ficar deitada)  (Cristiano – ficar quieto, prestar atenção e concentrar muito) 
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Recolhemos os desenhos e pedimos que pensassem, então, em alguém que 

quisessem presentear - Lucas e José presentearam as mães; Guilherme, seu pai; Débora, 

sua amiga da escola; Heitor, sua namorada; e Cristiano decidiu presentear uma das 

pesquisadoras.   

 Pedimos também que escolhessem uma folha colorida para fazer um cartão para 

essa pessoa. Enquanto faziam os cartões, organizamos no fundo da sala mesas com 

bombons, balas, etc. para prepararem os presentes.  

Demoraram um pouco para terminar os cartões, e estavam tão concentrados que 

nem perceberam a mesa que montamos ao fundo. Quando terminaram, dissemos que 

podiam montar um saquinho surpresa para a pessoa que escolheram.  

Todos se mostraram satisfeitos com atividade do dia e acharam interessante poder 

presentear uma pessoa, mesmo que não fosse uma data comemorativa.  

Percebemos, mais uma vez, que essas crianças podem se concentrar em algumas 

atividades, quando se sentem em um ambiente livre de pressões e tensões, aceitas e 

estimuladas. 

 

 14º Encontro 

 

Para esse encontro, planejamos a brincadeira „Adivinhe o número‟. Essa atividade 

foi dividida em duas partes, a primeira oral e a segunda escrita. Formamos um círculo no 

centro da sala e começamos a brincadeira.  

_ “Descubram um número que tem duas dezenas, é par, não é número primo”, 

pedimos.  

Pensaram por algum tempo e ninguém disse nada. 

_ “O que significa duas dezenas?”, perguntamos. 

_ “Vinte”, afirmou Heitor. 

_ “O que caracteriza um número par?”. 

_ “É o número que tem 0, 2, 4, 6 e 8”, declarou Guilherme. 

_ “O que é número primo?”. 

Todos ficaram calados, então, explicamos às crianças o que são números primos e 

repetimos as dicas para descobrirem o número. As crianças pensaram um pouco e Cristiano 

respondeu: “É o 24”.  
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Em seguida, cada aluno escolheu um número e deu dicas para os colegas 

adivinharem. Todos apresentaram dicas no mesmo estilo da primeira e desenvolvem a 

brincadeira tranquilamente, sempre atentos às dicas dos colegas para acertarem.  

Na segunda parte do encontro, entregamos uma folha com uma atividade escrita e 

um lápis para cada criança e, novamente, não demos muitas explicações.  

 
Figura 30 – Atividade „Adivinhe o número‟ 

 

Recolhemos todas as folhas e iniciamos a reflexão tentando mostrar às crianças o 

quanto tinham evoluído em nossas tarefas e como estavam mais seguros e confiantes do 

que faziam. 
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 15° Encontro 

 

 Iniciamos nosso encontro com a atividade „Que número é?‟, também realizada em 

duas partes: oral e escrita.  

 Começamos pela parte oral, apresentando somente problemas que envolviam 

operações de adição e subtração.  

Percebemos nessa atividade grande cumplicidade entre as crianças, pois aquele que 

errava o resultado era corrigido, de maneira respeitosa, pelo colega que tinha entendido a 

situação, que ainda explicava como havia encontrado aquele valor. Como, por exemplo, na 

seguinte situação: “Agrego um número ao número 300 e obtenho 1000. Que número 

agreguei?”. Todos pensaram por um momento e Lucas levantou a mão, dizendo “É 1300”. 

Heitor o corrigiu: “É 700, porque tá é tirando 300 de 1000 e não acrescentando”.  

 Terminada a atividade oral, distribuímos tirinhas de papel com um problema 

semelhante aos resolvidos. Todos se assentaram e resolveram rápido e corretamente, 

sempre se auxiliando mutuamente.  

 

 
Figura 31 – Atividade „Que número é?‟ 

 

 Percebemos que os alunos estavam cada vez mais independentes. Cada um resolveu 

seu problema sozinho e aqueles que tiveram dúvidas pediram auxílio aos colegas.  
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 Durante o momento de reflexão, as próprias crianças perceberam essa autonomia. 

Quando questionamos o que acharam da atividade, Guilherme, por exemplo, respondeu: 

“Essa eu gostei... consegui fazer sozinho!”. 

 

 16º Encontro 

 

As atividades desse encontro foram planejadas no intuito de verificar a atenção 

visual e auditiva das crianças. Para a primeira atividade, colocamos alguns objetos, como 

caderno, caneta, garrafinha de água, sombrinha, bolsinha de lápis, chaveiro, boné, etc., em 

uma mesa da sala, e pedimos que todos os observassem atentamente. Cada aluno deveria 

observar os objetos sobre a mesa, sair da sala para que tirássemos um objeto e, quando 

voltasse, deveria dizer o objeto que faltava.   

Repetimos esse processo duas vezes com cada criança: uma com objetos maiores e 

outra com menores. Houve criança que acertou os dois objetos, houve aqueles que 

acertaram um, mas errou o outro e, também, quem errasse os dois (Guilherme). 

Iniciamos então a segunda brincadeira.  Separamos cinco objetos sobre a mesa, as 

crianças se afastavam e, sem que vissem, a ordem dos objetos era alterada e eles deveriam 

colocá-los na mesma ordem novamente.  

Nesse encontro, Débora se destacou bastante, foi a única que acertou todos os 

objetos, na primeira brincadeira, e a ordem em que estavam dispostos, na segunda parte do 

encontro. Os demais erraram pelo menos uma vez. 

 

 17º Encontro 

 

 Iniciamos nosso encontro com a brincadeira „Estátua‟, no intuito de observar por 

quanto tempo conseguiam ficar parados, e Guilherme logo falou: “Nunca consegui ganhar 

essa brincadeira”. Dissemos a eles que essa seria diferente, deveriam ficar andando pela 

sala e, somente quando ligássemos o som, deveriam parar na posição em que estavam. 

Todos começaram a andar pela sala, apenas Guilherme pulava. Em certo momento, 

ligamos o som e todos pararam. Antes mesmo de nos aproximar, Guilherme começou a se 

mexer, dançando ao som da música, com isso, todos riram bastante. E os alunos pediram 

para brincarmos mais uma vez, mas ocorreu a mesma coisa, assim que ligamos a música, 

Guilherme começou a dançar e disse: “Oh, esqueci”.  
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Propusemos outra brincadeira com o objetivo de observar a atenção auditiva das 

crianças. Para tal brincadeira, pegamos um despertador de brinquedo e colocamos para 

tocar, pedimos que um deles se retirasse da sala e, seguindo apenas o som do despertador, 

encontrasse o brinquedo. O primeiro foi Heitor, seguido de Guilherme, Lucas, Cristiano, 

Débora e José.   

Cristiano foi o que mais demorou a encontrar o despertador, cerca de quatro 

minutos, as demais crianças o acharam com menos de dois minutos.  

Durante o momento de reflexão, perguntamos ao Cristiano por que ele achava que 

tinha demorado tanto para encontrar o brinquedo, já que as demais crianças estavam todas 

em silêncio e só tínhamos o barulho do despertador na sala, e ele disse que realmente não 

estava ouvindo direito o toque do brinquedo.  

  

 18º Encontro 

 

Continuamos a observar a atenção e a memória visual das crianças. Apresentamos 

então uma cena na tela do computador e pedimos que observassem com atenção a figura. A 

primeira cena foi a seguinte:  

 
Figura 32 – Atividade para verificar memória visual I 

 

A seguir, perguntamos sobre alguns detalhes da cena observada para cada aluno, 

como, por exemplo: “Quantos cavalos há na figura?”, “Quantas árvores?”, “Há ponte na 

cena?”, “Quantas vacas há?”, “A porta do celeiro estava aberta ou fechada?” e “Há cerca 

separando as vacas dos cavalos?”.   

Prosseguimos com a mesma atividade, apresentando outra cena: 
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Figura 33 – Atividade para verificar memória visual II 

 

Da mesma maneira, fizemos várias perguntas às crianças, mas, dessa vez, para 

quem quisesse responder. Vimos, então, as duas cenas novamente para que as próprias 

crianças conferissem suas respostas, e, mais uma vez, Débora apresentou bom 

desempenho. 

Durante o momento de reflexão, perguntamos o que era importante para obter êxito 

nessa atividade e Débora disse que “não bastava só decorar a cena, tinha que entender 

também, como, por exemplo, aquele gato que tava vestido de rato.”  

Fizemos nesse encontro também outra atividade para verificar a atenção auditiva 

dos alunos. Nessa atividade, um ficava de costas, enquanto fazíamos algum barulho (rasgar 

uma folha, bater na parede, arrastar uma cadeira, etc.) a ser descrito por esse aluno. 

De todo o grupo, Cristiano foi o único que não identificou o som produzido. 

Jogamos uma bolsinha de lápis no chão, mas ele dizia apenas não saber do que se tratava. 

Tal situação nos preocupou, pois, em todas as atividades relacionadas à atenção auditiva, 

Cristiano não apresentou desempenho satisfatório.   

 

 19º Encontro 

 

 Nesse encontro, propusemos às crianças uma atividade para trabalhar a 

concentração. Cada aluno recebeu uma malha quadriculada, organizada com números nas 

colunas e letras nas linhas. Eles deveriam escolher quadro cores e colorir os quadradinhos, 

seguindo as coordenadas que estavam no final da folha, e descobrir a figura a ser formada. 
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Figura 34 – Atividade – „Trabalhando a concentração‟ 

 

Todos realizaram a atividade de modo tranquilo e concentrados, mas utilizaram 

todo o encontro para a tarefa, Cristiano não conseguiu concluí-la. 

Durante o momento de reflexão, perguntamos às crianças por que tinham ficado tão 

concentrados nessa atividade e Guilherme foi o primeiro a responder: “Ah por que eu gosto 

de colorir e queria muito saber o desenho que ia dar.” José disse: “Eu também queria 

saber qual era a figura.”, e os demais disseram que foi pelo mesmo motivo.  

 Ao serem questionados quanto à estratégia utilizada, Heitor disse que escolheu o 

lápis primeiro, para depois colorir todos os quadrinhos com aquela cor, e só depois trocava 

de cor. Os demais disseram que utilizaram a mesma estratégia, com exceção de Cristiano, 
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que disse ter trocado de lápis várias vezes antes de terminar com uma única cor, ainda riu e 

disse: “Por isso não consegui terminar”.  

      

 20° Encontro 

 

 Nesse encontro, planejamos atividades que foram desenvolvidas apenas em duplas. 

Iniciamos com resolução de problemas. Entregamos uma folha para cada dupla e pedimos 

que resolvessem, sem lhes dar muitas explicações, informamos apenas que, primeiramente, 

tinham que resolver entre eles próprios, e só depois poderiam nos chamar para esclarecer 

alguma dúvida.  

 
Figura 35 – Atividade „Diversão no parque‟ 
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As crianças demoraram cerca de 30 minutos na atividade, mas conseguiram 

desenvolvê-la sem intervenção e logo pediram mais tarefas.  

Entregamos a folha com as demais atividades e fizemos o mesmo pedido da 

anterior: que fizessem sozinhos e conferissem ao final se tinham feito tudo certo. 

 
Figura 36 – Atividade „Resolvendo problemas‟ 

 

Gastaram o restante do tempo do encontro, mas conseguiram terminar sozinhos.  

No momento de reflexão, perguntamos o que acharam das atividades e todos 

disseram que tinham gostado. Questionamos ainda se tinham o costume de revisar os 

resultados encontrados ao concluírem uma atividade e a maioria disse que não. 

Questionamos por que, e Heitor respondeu que tinha preguiça, mas percebeu que é 
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importante, pois pode resolver alguma questão rapidamente e errar, mas quando faz a 

revisão pode ser que consiga corrigi-la. 

 

 21º Encontro 

 

Nosso encontro começou com uma criança a menos (Lucas) e todas estavam 

bastante agitadas: conversando e rindo muito, correndo e pulando. Pedimos calma às 

crianças e informamos que faríamos um teste de raciocínio, logo, precisávamos de 

concentração. Rapidamente se acalmaram. Entregamos as atividades para cada aluno e 

pedimos que as lessem com bastante atenção.  

 

Figura 37 – Atividade „Raciocínio Lógico‟ (Folha 1) 
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Figura 38 – Atividade „Raciocínio Lógico‟ (Folha 2) 
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Figura 39 – Atividade „Raciocínio Lógico‟ (Folha 3) 
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Figura 40 – Atividade „Raciocínio Lógico‟ (Folha 4) 

 

Inicialmente, as crianças tiveram dúvidas principalmente nas duas primeiras 

questões, porém, realizaram as demais praticamente sozinhas. Tentamos atendê-las 

individualmente, e observamos que Cristiano foi o que mais precisou de ajuda.  

 Assim que terminaram a atividade, fizemos a correção coletiva e percebemos que a 

maioria acertou grande parte das questões. Ficou evidente o quanto os alunos progrediram, 

tanto em termos de conhecimento matemático, quanto, e principalmente, em termos de 

atenção, concentração e autorregulação, desenvolvendo uma atividade relativamente 

grande e que exigia muita atenção e concentração.  
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 22º Encontro 

 

Como, no encontro anterior, Guilherme havia nos pedido para explicar uma 

atividade de Para Casa sobre porcentagem, resolvemos propor atividades sobre o assunto 

nesse encontro.  

Preparamos uma apresentação em Power Point sobre porcentagem: definição, 

representação, estratégias de cálculos, exemplos e alguns testes. Essa parte foi apenas 

expositiva, mas buscamos estimular a participação dos alunos, para que mantivessem 

atenção na atividade.  

Slides apresentados: 

PORCENTAGEM

Profª. Rosana Martins

1 

Porcentagens correspondem a 

frações de denominador 100

100

5

20

1

100

25

4

1
=

=

ou frações equivalentes a elas. 

2 

Diferentes formas de 
representação 

100

5
5% =            =          = 0,05 

20

1

25% =            =          = 0,25 
100

25

4

1

3 

Cálculo da porcentagem de um 
número

Para calcular 

80% de 35. 

5

4
Lembramos que

80% =         =  
100

80

5

4
de 35 = 28, pois 35 : 5 = 7 e 4 x 7 = 28

4 

Cálculo mental de porcentagem

50%
100

50

2

1
==

25%
100

25

4

1
==

10%
100

10

10

1
==

METADE

QUARTA 

PARTE

DÉCIMA 

PARTE 

5 

Outras estratégias

20% = 10% + 10%

5% = 10% : 2

15% = 10% + 5%

6 

75% = 50% + 25%

70% = 7 x 10% 

2% = 10% : 5

7 

Teste rápido 

• Calcule mentalmente:

a) 100% de 600

b) 50% de 600

c) 10% de 600

d) 25% de 600

e) 100% de 480

f) 50% de 480

g) 10% de 480

h) 25% de 480

8 

Quadro 4 – Slides sobre porcentagem. 
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Discutimos alguns exemplos: 50% de 200, os alunos pensam, e Heitor fala: 100. 

Então perguntamos, 50% de 400, Guilherme? Ele responde 200. “E 50% de 600, José?” 

Ele pensa, pensa, mas não sabe responder. Perguntamos novamente: “50% de 50, Lucas?” 

Lucas demora muito para responder então Guilherme diz: “25, né, Lucas”.  Perguntamos 

também para o Cristiano: “Quanto é 50% de 40?” Ele pensa, e os alunos conversam e 

falam com Cristiano que a professora colocou até o resultado no quadro, Heitor e Lucas 

falam para Cristiano pensar. Então Heitor fala: “É 20, né, 2 mais 2 é 4”. Então 

perguntamos para quem quiser responder: “Quanto é 25% de 80?” As crianças pensam 

bastante e Cristiano responde: 20. “E 10% de 40?” Guilherme responde: 4. “10% de 

300?”, Guilherme diz que sabe, mas não pode responder porque é a vez de Lucas, este 

então pensa e diz 200. Então questionamos: “Para calcular 10% temos que dividir por 

quanto?” Os alunos respondem por 10. “Então 300 dividido por 10 é?” Os alunos 

respondem 30.  

Discutimos também estratégias para calcular outras porcentagens: “Como sabemos 

calcular mentalmente 10%, 25% e 50%, muitas outras podemos fazer a partir desses 

valores, então, por exemplo, 20% é 10% mais 10%. Quanto é então 20% de 300?” Os 

alunos pensam, e José responde: 60. Então continuamos: “5% a gente pode calcular os 

10% e dividir por 2. Então quanto é 5% de 300?” Heitor responde: “15, pois vai ser 

metade de 30.”  

Propomos então o jogo com o baralho:  

 

  
Figura 41 – Atividade „Baralho de porcentagem‟ 
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Perguntamos então quem já jogou baralho, a maioria respondeu que sim. Lucas 

disse que não, Guilherme disse que joga pife em casa com sua mãe. Então pedimos 

Guilherme para explicar como se joga. Guilherme, um pouco embaralhado, explicou o que 

entendia. Perguntamos: “Qual é o objetivo do pife?” Guilherme responde: “Ganhar”. 

Heitor diz que é fazer par, conjuntos. Convidamos todos a jogar baralho, mas de 

porcentagem, enquanto embaralhamos as cartas, explicamos às crianças: “Cada um vai 

receber quatro cartas. Vocês terão que conseguir os quatro tipos de representação de 

porcentagem: fração com denominador 100, fração simplificada, decimal e com o símbolo 

de porcentagem. Aquele que conseguir formar o jogo com cartas equivalentes vence o 

jogo.” Organizamos o material e começamos a distribuir as cartas, Lucas recebe as suas, 

olha, levanta e diz: “Ah, tá tudo ruim.” e as crianças começam a jogar e José vence o jogo.  

Conferidas as cartas do vencedor, propusemos uma atividade escrita para ser 

realizada em dupla.  

 

Figura 42 – Atividade „Porcentagem‟ 
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Toda a atividade foi desenvolvida tranquilamente, mas ainda surgiram algumas 

dúvidas. Percebemos também que os alunos discutiram bastante as diferentes maneiras 

para resolver uma única questão e cada um apresentava sua perspectiva.  

 

 23º Encontro 

 

 Nesse encontro, testamos a agilidade nos cálculos de adição e de subtração - 

extraída da proposta de Alba (2008), em sua Tese de Doutorado. Cada um recebeu uma 

folha com as seguintes operações: 

 

Figura 43 – Atividade „Somas‟ 

 



 113 

 

Figura 44 – Atividade „Restos‟ 

 

 Cada aluno gastou, em média, 10 minutos para resolver cada uma das folhas.  

 Recolhemos todo o material e, quando íamos entregar as folhas de multiplicação, 

Guilherme disse que já estava cansado de fazer tanta conta e perguntou se não podíamos 

brincar um pouco. Compreendemos o aluno e aceitamos sua sugestão. 

Ainda preocupadas com a questão auditiva de Cristiano, propusemos que 

brincássemos de „Telefone sem fio‟. Dispostos em forma de círculo, iniciamos a 

brincadeira, que se repetiu por mais duas vezes.  

Percebemos que sempre que a mensagem chegava a Cristiano ela era distorcida e, 

consequentemente, transmitida de forma errada. Comunicamos à sua mãe nossa 

preocupação em relação à dificuldade apresentada pela criança, durante tais atividades, e 

ela nos informou que procuraria um especialista.  

 

 24º Encontro 

 

 Nesse encontro, trabalhamos com a multiplicação de números de um dígito. Cada 

criança recebeu a seguinte atividade: 
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Figura 45 – Atividade „Produtos‟ 

 

 As crianças manifestaram alguma dificuldade para realizar a tarefa. Cristiano e 

Lucas, por exemplo, não conseguiram resolver a maioria das operações.   

 A primeira dupla a acabar foi Heitor e José, assim, pedimos-lhes que ajudassem 

Débora e Guilherme, respectivamente. Porém, combinamos que a ajuda seria no sentido de 

ajudá-los a pensar, mas sem dar a resposta.  

 Durante o momento de reflexão, perguntamos aos alunos por que sentiram tanta 

dificuldade para resolver as operações. Cristiano afirmou que era porque ainda não tinha 

conseguido decorar a tabuada. Indagamos ao grupo se teriam alguma sugestão para ajudar 

o colega a aprender a multiplicação sem decorar e José disse: “Ah...quando eu não sei eu 

vou somando os números”. Pedimos então que nos desse um exemplo e Heitor respondeu 

antes do colega: “É assim, se é 3 vezes 4 aí é só fazer 4 mais 4 mais 4”. Perguntamos se 

todos entenderam o que os colegas explicaram e todos afirmaram positivamente. 
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 25º Encontro 

 

 Esse foi nosso último encontro. Encerramos com um teste envolvendo divisões e, 

antes de iniciarem, sugerimos que escrevessem a tabuada no verso da folha. Débora, José e 

Heitor disseram que preferiam calcular mentalmente.  

 
Figura 46 – Atividade „Quocientes‟ 

 

Nesse encontro, os alunos resolveram as operações mais rapidamente e poucos 

pediram ajuda.  

Terminada a atividade, recolhemos as folhas, pedimos que respondessem à 

avaliação das atividades e da proposta de trabalho desenvolvida, bem como a uma 

autoavaliação. 
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Figura 47 – Avaliação (Folha 1) 

 

 



 117 

 

Figura 48 – Avaliação (Folha 2) 

 

  Quando todos terminaram de responder ao instrumento, reunimos todas as crianças 

e comunicamos que esse seria nosso último encontro. Todos demonstraram tristeza, 

disseram que não queriam que acabasse, estavam gostando e aprendendo muito. Então, 

dissemos que um dia tinha que acabar, não podíamos desenvolver nossas atividades para 

sempre. Todos nos abraçamos e nos despedimos emocionados. 
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3.3 Revisitando as classes: novas observações dos participantes do estudo 

 

 Retornamos às classes dos alunos participantes da pesquisa, no intuito de verificar 

possíveis mudanças comportamentais e na aprendizagem da Matemática. Buscamos, ainda, 

observar se ocorreram mudanças no cotidiano escolar e nas interações estabelecidas em 

sala de aula. 

Para tanto, observamos
32

 uma aula em cada classe. 

A dinâmica das aulas se mantinha tal como observamos inicialmente: os alunos 

chegavam, copiavam o roteiro do dia, desenvolviam as atividades propostas, tinham o 

recreio, retornavam para sala de aula, trocavam de sala, realizavam as tarefas determinadas 

para aquela aula, despediam-se da professora e iam embora.   

 Todos participantes da pesquisa continuavam sentados nos mesmos lugares, mas 

conseguimos notar mudanças significativas em algumas crianças, principalmente no 

aspecto comportamental. Guilherme, por exemplo, parecia estar mais centrado: conseguia 

permanecer por mais tempo em uma atividade que requeria certa concentração, se 

mostrava menos agitado, tanto em sala de aula, quanto durante o recreio, e demonstrava 

mais interesse pelas atividades propostas pelas professoras, tentando resolvê-las e 

questionando quando tinha dúvidas. Observamos que ele foi elogiado pelas professoras.  

  Heitor ainda parecia disperso em alguns momentos, interrompia a atividade com 

frequência por vários motivos: apontar lápis, conversar com algum colega, pegar lápis, 

régua, borracha e outros materiais na mochila. Também observamos que estava muito lento 

em suas ações, por exemplo, quando trocou de sala, só retirou seu caderno da mochila 

quando a professora pediu e, mesmo assim, com bastante lentidão. Notamos ainda o quanto 

o aluno agia de forma diferente em nossos encontros e em sala de aula. Durante os 

encontros extraclasse, era participante, sempre demonstrava as estratégias utilizadas para o 

desenvolvimento das atividades e auxiliava os colegas em suas tarefas. Seu comportamento 

era bem distinto em sala de aula: muitas vezes parecia não prestar nenhuma atenção ao que 

ali era trabalhado.  

 Débora e José apresentaram grande desenvolvimento, que foi percebido pelas 

professoras. Estas afirmaram que eles estavam mais concentrados, desenvolviam melhor 

suas atividades em sala de aula e, consequentemente, apresentaram bom desempenho nas 

disciplinas escolares. Percebemos ainda que Débora prestava mais atenção à explicação 

                                                 
32

 Íntegra das observações no APÊNDICE G, página 203.  
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das professoras e José estava mais participativo durante as aulas, questionando quando 

tinha dúvidas e respondendo oralmente as questões propostas pelas professoras. 

As professoras afirmaram que Lucas e Cristiano foram os únicos participantes da 

pesquisa que não apresentaram mudança alguma e ficaram retidos. Percebemos, durante as 

observações, que realmente o primeiro continuava bastante agitado: andava muito pela 

sala, corria demasiadamente pelo pátio, durante o recreio, e ainda mantinha a mesma 

pressa para a conclusão das atividades.  Cristiano também se mostrava disperso e 

desinteressado: chegava à sala de aula andando bem devagar, como se ainda estivesse 

dormindo, demorava muito para concluir suas atividades e estava sempre com olhar 

parado, sem prestar atenção ao que ocorria à sua volta.   

 Em síntese, percebemos indícios de que o trabalho desenvolvido com os alunos nos 

encontros extraclasse contribuiu em todos os casos. É claro que de modo distinto e em 

diferentes níveis. Para alguns alunos, foi uma oportunidade de construir habilidades e 

aprender a se autorregular, conforme manifestaram em sala de aula. Porém, para outros, a 

mudança não foi tão evidente. A evidente diferença entre a natureza das atividades 

propostas e a dinâmica dos encontros e da sala de aula talvez seja um aspecto a ser 

considerado. Ou seja, para alguns dos alunos, o ambiente de sala de aula não se mostra 

interessante ou seguro o suficiente para mobilizá-los no sentido de se empenharem e se 

concentrarem.  

 Contudo, após o desenvolvimento da proposta de ensino, os alunos ganharam mais 

consciência da importância da atenção e concentração durante as atividades escolares, mas, 

acima de tudo, estão mais motivadas a aprender e mais confiantes em sua capacidade para 

obter bons resultados.  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DO PROCESSO POR MEIO DE SEIS ESTUDOS DE CASO 

 

 Neste capítulo, apresentamos seis estudos de caso e, ao final, algumas 

considerações sobre os mesmos. 

 Cada estudo de caso foi construído de modo a caracterizar o perfil do aluno, a partir 

das considerações tecidas pela mãe (ou familiar) e professoras (de acordo com a tabela de 

percepção da professoras por aluno), bem como pelas observações realizadas pelas 

pesquisadoras. A seguir, é descrito como esse aluno vivenciou os encontros e se houve 

progresso a partir da intervenção. 

 As considerações sobre o processo vivenciado por cada aluno são acompanhadas 

por evidências – imagens, registros produzidos pelo aluno, etc. – que buscam dar maior 

profundidade às mesmas. 

 Embora se mostre basicamente descritiva, é preciso ressaltar que toda a intervenção 

foi construída a partir da literatura. Como não localizamos estudos similares – propostas de 

ensino de Matemática implementadas junto a alunos diagnosticados como portadores de 

TDAH – não foi possível estabelecer um diálogo entre os resultados aqui relatados e os de 

outros trabalhos.  

 

4.1 Cristiano 

 

 Quando desenvolvemos nosso projeto, Cristiano tinha 11 anos de idade. Ele residia 

com seus pais e seu irmão de três anos, em um bairro de classe média baixa da cidade de 

Santa Luzia (MG). Sua mãe trabalhava em uma empresa farmacêutica da cidade e seu pai 

em uma marcenaria. 

 Segundo a mãe, quando a criança tinha um ano de idade era tranquila e quieta, mas 

atualmente é bem agitada, “não para quieto nem para assistir seu desenho que gosta 

muito” (entrevista). Suas brincadeiras preferidas são jogar bola na rua, soltar papagaio e 

pique-esconde. A princípio, isso nada evidencia de diferente do usual, pois, embora 

possam ser consideradas brincadeiras movimentadas, são as preferidas de muitas crianças 

dessa faixa etária. 

 Em relação à escola, a mãe acredita que Cristiano deve conversar bastante durante 

as aulas, já que “em casa não para para fazer o dever, inventa tudo para deixar a 
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atividade. Joga borracha no chão para levantar e pegar, levanta para beber água, diz que 

ouviu alguém chamando no portão... e por aí vai”. 

 Em vários momentos da entrevista, a mãe declara que Cristiano é muito distraído, 

esquecido ou lento. Segundo ela: “Ih, ele é muito esquecido: se ler um texto pra ele e 

perguntar algo depois, ele não sabe responder. [...] Nossa, ele é muito devagar em tudo 

por tudo. Tem muita dificuldade em leitura, dificuldade para concentrar”. 

 Esse tipo de comportamento também foi relatado pelas professoras Eliane e Telma 

em entrevista. Quando o aluno estava no 3º ano (antiga 2ª série) do Ensino Fundamental, 

foi encaminhado para um psicólogo com relato de indisciplina, desatenção e dificuldade 

para aprender. O psicólogo o encaminhou a um neurologista que diagnosticou o TDAH. 

A partir do diagnóstico, Cristiano iniciou um tratamento com Ritalina, porém, a 

mãe, por conta própria, parou de dar o remédio, pois, no primeiro dia, a criança ficou mais 

nervosa e agitada que o normal. A mãe iniciou um tratamento com um terapeuta natural, 

com uso de florais, mas sem conhecimento do especialista e, depois disso, não retornou ao 

neurologista, o que é fundamentalmente indicado no Guia de Tratamento desenvolvido 

pela Academia Americana de Pediatria (AAP), para se alcançar os objetivos do tratamento 

(PEIXOTO, 2006).  

Em sala de aula, uma das professoras alega que Cristiano é uma criança agitada, 

agressiva, desatenta, falante e conflituosa. Para ela: “aí, ele é demais [..] às vezes ele 

responde quando é chamado a atenção” (Eliane em entrevista). Já a professora Telma 

afirma que Cristiano “é participativo, mas se distrai com muita facilidade, conversa muito 

fora de hora e levanta o tempo todo para fazer ponta no lápis e sempre chora por 

qualquer motivo”. 

Em relação à aprendizagem, Eliane afirma que o aluno tem muita dificuldade em 

raciocínio lógico, interpretação, leitura, ortografia e produção textual. Quando indagamos 

que tipo de apoio é oferecido a ele, a professora afirma: “procuro ajudá-lo sempre com 

atenção redobrada sobre ele, mas nem sempre tenho paciência”. Para Telma, Cristiano 

“tem muita dificuldade de assimilar os conteúdos, é bastante lento para copiar as 

atividades e não consegue resolvê-las sozinho na maioria das vezes, mas é também 

caprichoso com seu material e gosta de colorir”. 

Ao longo da intervenção, observamos que Cristiano não agia de modo muito 

diferente em sala de aula. Era muito lento, sempre o último a terminar as atividades que, às 

vezes, entregava incompletas ou fazia errado, se distraía com qualquer estímulo e tinha 

muita dificuldade nas operações básicas.   
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Notamos então que ele realmente apresentava certa desatenção e lentidão durante as 

atividades em diferentes contextos (em casa, na escola e em nossos encontros). Contudo, 

não nos pareceu que isso acontecia com a intensidade sugerida pelos manuais diagnósticos 

DSM-IV-TR (2002) e CID-10, pois, por mais que tivesse ritmo diferente de outras 

crianças, ele concluía algumas atividades.   

Ao longo dos encontros, nos momentos de reflexão, Cristiano não costumava 

participar, não questionava, opinava ou se posicionava, e raramente conseguia expressar 

oralmente como havia pensado em fazer sua atividade. Mantinha boa relação com os 

demais participantes do grupo, com pequenas e eventuais discussões consideradas comuns 

entre crianças dessa faixa etária.  

Em relação à compreensão e ao desenvolvimento das atividades, na maioria das 

vezes, Cristiano apresentou dificuldades, sempre era preciso repetir a explicação por 

diversas vezes e, quando trabalhava com maior autonomia, a atividade era entregue 

incompleta. 

Já nas próximas atividades, podemos perceber alguns equívocos cometidos talvez 

por distração. Na atividade „Seguindo setas‟, Cristiano coloriu o caminho errado, mas não 

percebeu tal erro. Na atividade „Conduzindo o cachorrinho‟, o aluno logo percebeu seu 

equívoco e tentou corrigi-lo, alcançando a fase de autorreflexão da autorregulação, que é 

posterior à execução da tarefa e conta com o autojulgamento e a autocorreção 

(ZIMMERMAN, 2000, e ZIMMERMAN e CLEARY, 2006). Já nas atividades „Boneco 

obediente‟ e „Organizando uma turma‟, por exemplo, as respostas apresentadas estavam 

incompletas ou erradas.  

 

Figura 49 – „Seguindo setas‟, 27/05/2010 (Cristiano) 
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Figura 50 – „Conduzindo o cachorrinho‟, 15/07/2010 (Cristiano) 

 

Observamos tais comportamentos e atitudes durante todo o projeto. Em relação à 

atenção e à concentração, não houve muito progresso, mas, contraditoriamente, notamos 

melhora no conhecimento matemático, por exemplo, na brincadeira „A caminho da 

solução‟ (realizada no nosso 2º encontro), na qual cada criança recebia uma tira de papel 

com uma expressão numérica e deveria resolvê-la mentalmente, enquanto passava por um 

pequeno circuito. Porém, de todo o grupo, Cristiano foi o único que não conseguiu resolver 

sua expressão ficando certo tempo parado ao final do percurso, movimentando os dedos 

como se estivesse contando e disse não saber resolver operações de divisão  

 O que se percebe é que, apesar das dificuldades, o aluno se empenhava, persistindo 

e alcançando sucesso em alguma medida. Conforme foi evidenciado pelas atividades 

realizadas ao final do trabalho, como a atividade „Quociente‟. 

 Entretanto, ao observá-lo no final do ano de 2010, na classe regular, constatamos 

que em relação à distração e ao ritmo não houve progresso: 

Chego à escola às 06:45. Lucas chega junto comigo e me entrega duas 

cartinhas: uma pra mim e outra para Alice
33

, e já sai correndo para sala. 

Chego na sala agradeço a cartinha e peço que pare de correr, pois pode se 

machucar ou machucar algum colega. 

Em seguida chega o Cristiano tranquilo, devagar, parecendo estar 

dormindo ainda. A professora ainda não está em sala, mas chega logo em 

seguida, cumprimenta os alunos e começa organizar as mesas e cadeiras. 

A vice-diretora cumprimenta todos pelo alto-falante e fazem juntos a 

oração. A diretora pede às professoras que troquem de turma para 

aplicação da prova de matemática do PROEB e dá algumas instruções. 

Os alunos iniciam as provas e estão aparentemente concentrados. Lucas é o 

primeiro a acabar a prova (com menos de 30 minutos). A aplicadora confere 

sua prova, diz que ele não deu tempo de ler, pensar e responder tudo, pois 

                                                 
33

 Quem auxiliava nos encontros com as filmagens. 
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são 39 questões mais 35 perguntas de um questionário. Pede então que lesse 

a prova novamente e pensasse melhor sobre suas respostas. (...) 

Cristiano é o penúltimo a terminar sua prova e mesmo assim quando a 

aplicadora a confere percebe que há 2 questões sem resposta, 1 pergunta do 

questionário em branco e 2 com duas respostas (Diário de campo, 

11/11/2010).  

 

 Após a intervenção, as professoras Telma e Eliane
34

 afirmaram que Cristiano 

embora houvesse apresentado melhora em seu desempenho e comportamento, ainda tem 

muito a progredir:  

Melhorou muito em relação aos conteúdos trabalhados, principalmente nas 

quatro operações aritméticas básicas, mas está sempre desatento [...] Ele 

continua muito imaturo, se distrai com muita facilidade e com raciocínio 

muito lento (Telma, questionário, dezembro/2010).   

Ainda tem muito a melhorar, mas houve pequenas mudanças positivas em 

relação a seu comportamento (Eliane, questionário, dezembro/2010). .  

 

Contudo, ao final do ano letivo, Cristiano ficou retido no 5º ano do Ensino 

Fundamental.   

Acreditamos que a criança tenha progredido, talvez não como o esperado pelas 

professoras, mas de acordo com seu ritmo. Percebemos que Cristiano precisa de 

acompanhamento com relação a seu transtorno, uma vez que talvez seu diagnóstico tenha 

sido precipitado e o tratamento indicado não foi realizado. 

 Também levantamos a hipótese de que, caso recebesse em sala de aula um apoio 

semelhante ao que recebeu nos encontros, talvez tivesse avançado um pouco mais em 

relação ao seu desempenho. 

  

 4.2 Débora 

 

 Quando desenvolvemos nosso projeto, Débora tinha 10 anos de idade, morava com 

seus pais e irmãos (um de seis anos e meio e outro de dez meses) na casa da avó. Seu pai 

trabalhava em uma empresa da capital e sua mãe era dona de casa.  

            De acordo com a mãe, quando Débora tinha um ano de idade, era uma criança bem 

comportadinha e ficou mais calada e distraída depois que o irmão mais velho nasceu. 

Nesse mesmo período, ela deixou de contar com a madrinha, a quem era muito apegada, 

                                                 
34

 Em 2010, Telma era professora de Matemática, Geografia, História de Minas e História Interagindo; e 

Eliane lecionava Português, Ciências, Educação Física, Educação Artística, Ensino Religioso e orientava 

trabalhos na Biblioteca. 
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pois a mesma foi morar em outra cidade e, logo em seguida, o avô faleceu, sofrendo então 

muitas mudanças e perdas em pouco tempo.  

Tais fatos sugerem alguma dúvida quanto ao seu diagnóstico, pois, segundo Silva 

(2009), um aspecto distintivo entre as crianças com e sem TDAH é que os sintomas de 

comportamento independem de problemas emocionais, ambientais e sociais (SILVA, 

2009) e, nesse caso, notamos que os sintomas de desatenção, coincidentemente ou não, 

surgiram após várias mudanças importantes na vida da criança.   

            Comparando-a com seus irmãos, a mãe não consegue observar muita diferença, 

apenas afirma que a menina não tem muitos amigos e costuma brincar sozinha com 

frequência, gosta de assistir a televisão e de escutar músicas, cujas letras tem facilidade 

para guardar. 

           A mãe considera que Débora é muito influenciável, costuma fazer coisas que os 

colegas falam, mesmo que não seja sua vontade, talvez pela necessidade de ser aceita pelo 

outro ou tentando manter suas amizades; é desorganizada, não consegue separar o material 

escolar das roupas e sapatos, ficando tudo misturado em qualquer canto de seu quarto; é 

preguiçosa, para fazer atividades de casa, por exemplo, a mãe tem que estar sempre perto 

para que ela não demore demasiadamente para concluir suas tarefas. Mais uma vez, 

propomos a questão: em que esses comportamentos se diferem dos de tantas crianças que 

não são diagnosticadas como portadoras de TDAH? 

            Em relação às brincadeiras de grupo, segundo a mãe, Débora costuma brincar mais 

com adultos e gosta mais de jogos de tabuleiro, baralho, etc., mas não aceita perder, 

quando perde, geralmente tenta mudar as regras do jogo e costuma brigar com o 

adversário.  

           A mãe acredita que, na sala de aula, a menina deve conversar muito ou pelo menos 

prestar muita atenção nos colegas, o que atrapalharia sua concentração nos estudos. 

Contudo, afirma que Débora não costuma contar o que acontece na escola, fazendo-o 

somente quando é questionada. Com relação às disciplinas, cada dia afirma gostar de uma 

matéria: “tem dia que gosta de matemática, tem dia que gosta de português... depende da 

atividade que a professora dá”. Segundo a mãe, a menina mantém-se atenta ao que lhe 

interessa e isso destoa das características apresentadas na literatura.         

Sobre sua aprendizagem, a mãe acredita que a menina aprende melhor quando 

alguém lê para ela e, em relação à Matemática:  

eu brigava muito com ela por causa da tabuada quero que ela faça as contas 

de cabeça e ela fica usando pauzinhos (...) acho que ela já passou dessa 
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fase, tem que saber de cor. Tem também dificuldade na divisão e com 

probleminhas (...) mas o que atrapalha também é que sou muito nervosa, 

estressada, às vezes grito muito com eles (entrevista).  

  

De acordo com os relatos da mãe, ela nem sempre foi assim, começou a apresentar 

mais dificuldades de relacionamento com as pessoas e mais desatenção após o nascimento 

do último filho. A mãe logo percebeu que as professoras começaram a reclamar que 

Débora estava com muita dificuldade em aprender, parecia triste, apática, desatenta, lenta 

para copiar as atividades do quadro e parecia não ouvir quando falavam com ela.  

Foi então que a escola solicitou à mãe que levasse a aluna ao psicólogo. O 

psicólogo encaminhou ao neurologista que, a partir de alguns testes, diagnosticou o 

TDAH.  

Diante desse diagnóstico, o especialista orientou que iniciassem apenas com o 

tratamento terapêutico com um psicólogo, uma vez por semana, para depois iniciarem 

tratamento medicamentoso. Porém, devido à troca de convênio da empresa do pai de 

Débora, o tratamento estava suspenso naquele momento, mas a mãe tinha a intenção de 

consultar uma fonoaudióloga, pois suspeitava de que, na verdade, Débora tivesse dislexia. 

Ao ser questionada sobre o motivo da suspeita, a mãe responde: “ela tem mais dificuldade 

em leitura e escrita, aí já me falaram que pode ser dislexia”. 

Podemos observar na entrevista com a mãe de Débora grandes expectativas e 

cobranças sobre a aluna e, relativamente, pouco apoio. Além disso, não se verifica um 

acompanhamento médico sistemático.   

As professoras de Débora, em entrevista, afirmaram considerá-la tímida, pouco 

participativa, porém, respeitosa, educada e afetuosa. Em relação à aprendizagem, declaram 

que a menina tem muita dificuldade em leitura, interpretação, raciocínio lógico e 

ortografia, e se mostra desatenta: “Olha hiperativa ela não é, mas é desatenta demais, 

nunca parece prestar atenção (...) ela é um pouco devagar, aí junta com a dificuldade que 

tem, então não progride muito” (Eliane).  

Nas observações preliminares, verificamos algo ligeiramente distinto. A menina 

parece distraída, porém, se comunica com alguns colegas, buscando apoio em atividades, e 

também acompanha as orientações que a professora dá às outras crianças:  

Débora, mesmo sendo uma atividade individual e sem consulta, conversou 

algumas vezes, (bem baixinho) com os colegas e sempre que algum colega 

perguntava algo à professora, ela observava a professora deixando de fazer 

suas atividades (...) certo tempo depois, Débora continuava a olhar para as 
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colegas e para tudo que ocorria na sala, ela ficava parada olhando aquilo.  

(Diário de campo, 20/04/2010)  

  

Em nossos encontros, semelhantemente aos comportamentos apresentados em sala 

de aula, Débora ficava sempre sozinha, conversava pouco, dificilmente questionava ou 

opinava sobre qualquer assunto discutido, mas nunca se recusou a fazer as atividades 

propostas. Em algumas atividades, percebíamos que ela costumava escrever em sua folha 

e, em seguida, olhava para a folha do colega, parecendo querer conferir o que já tinha feito. 

Também demonstrava empolgação nas brincadeiras competitivas, como ocorreu no Bingo 

de expressões e no Jogo das multiplicações (que a própria aluna levou para o grupo).  

 A aluna apresentou um desempenho satisfatório nas brincadeiras que envolviam 

memória visual e auditiva. Para a primeira brincadeira, foram dispostos sobre a mesa da 

sala alguns objetos que os alunos deveriam observar atentamente. Em seguida, saíam de 

perto da mesa, retirávamos então um objeto e as crianças deveriam dizer qual objeto foi 

retirado. Em todas as vezes que Débora participou da brincadeira acertou qual era o objeto 

faltoso, e observamos ainda que a aluna dizia em voz baixa os nomes de todos os objetos 

que estavam sobre a mesa, até conferir qual realmente tinha sido retirado. Outra 

brincadeira desenvolvida, para verificar a atenção visual das crianças, consistia em 

apresentar algumas cenas e, em seguida, fazer perguntas sobre o que havia sido mostrado. 

Da mesma forma, Débora conseguiu acertar todas as questões e ainda corrigia os colegas 

que não acertaram.  

 Em relação às atividades escritas, percebemos que, assim como os colegas, ela 

inicialmente não planejava a execução da tarefa, costumava fazê-la sem uma análise 

prévia, porém, nos últimos encontros, a aluna se mostrava mais organizada, executando 

suas tarefas de maneira planejada, como podemos observar nas atividades a seguir:  
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Figura 51 – Atividade „Seguindo setas‟,    Figura 52 – Trabalhando a concentração, 

           27/07/2010 (Débora)      20/09/2010 (Débora) 

 

Notamos ainda que, na atividade „Seguindo setas‟, Débora começou sua tarefa sem 

analisá-la e chegou a um caminho errado. Contudo, manifesta atenção ao perceber o 

equívoco. Como já tinha começado a colorir, procurou passar outro lápis, tentando corrigir 

o que tinha feito.  

Já na atividade „Trabalhando a concentração', acreditamos que tenha traçado uma 

estratégia antes de iniciar. Seus registros sugerem que ela procurou marcar todos os 

espaços que já tinha colorido, para não se confundir e não errar. Dessa forma, percebe-se 

que ela estava construindo estratégias de aprendizagem (ZIMMERMAN, 2000 e 

ZIMMERMAN E CLEARY, 2006). A estratégia usada pela aluna seria uma estratégia 

organizacional, ou seja, estratégia que visa a construir conexões internas entre partes de 

informações dadas na apresentação das atividades.    

Em relação à aprendizagem da Matemática, podemos observar um bom 

desempenho nas atividades, apesar de alguns erros, talvez provocados pela desatenção, 

mas não por desconhecer os conceitos matemáticos envolvidos.   

Vimos que, nas duas primeiras questões, Débora se distraiu somente no terceiro 

número da sequência, na questão 1, e trocou duas figuras da questão 2, o que não indica 

que a aluna não tenha compreendido a atividade ou o conteúdo trabalhado. Já nas questões 
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3, 4 e 5 não houve erros. Nas últimas questões, parece não ter compreendido o objetivo e 

não respondeu corretamente.  

Para as professoras Telma e Eliane, a aluna Débora manteve um bom 

comportamento em sala de aula. Mencionam ainda alguns ganhos em termos de 

desempenho:  

Atualmente suas dificuldades são mínimas. Melhorou muito a leitura e 

interpretação e está bem mais interessada também (Telma, questionário, 

dezembro/2010). 

Como sua concentração melhorou bastante, tem apresentado melhor 

desempenho nas atividades (Eliane, questionário, dezembro/2010). 

 

Retomando as observações em sala de aula, verificamos que Débora se mostrava 

mais participante, questionando e até mesmo fazendo leitura de texto (quando solicitada 

pela professora), o que anteriormente não acontecia.   

 

4.3  Guilherme 

  

              Guilherme tinha onze anos de idade quando participou da pesquisa. Morava com 

seus pais e irmãos (uma menina de treze anos – filha apenas de sua mãe – e um menino de 

seis anos), em uma casa alugada em bairro de classe média baixa de Santa Luzia (MG). 

Seu pai trabalhava como caminhoneiro em uma empresa da cidade e sua mãe era dona de 

casa. 

              De acordo com a mãe, quando Guilherme tinha um ano de idade era uma criança 

“normal”, apresentava comportamentos comuns às crianças dessa idade, mas, comparando 

suas atitudes às de seus irmãos, “sempre foi o mais impossível em tudo por tudo” 

(entrevista).  

              Acerca de seu comportamento atual em casa, a mãe afirma que oscila muito. Em 

um momento está quieto e tranquilo, de repente, sai correndo, sem “rumo certo”, e age da 

mesma forma quando conversa com alguém, ou seja, se está conversando sobre alguma 

coisa, rapidamente muda de assunto, sem que tenha concluído o tema anterior. Essas são 

características da impulsividade, de acordo com o DSM-IV-TR (2002). 

              Segundo a mãe, Guilherme convive bem com amigos da vizinhança e parentes, 

tem bons relacionamentos, apenas se mostra impaciente com um primo surdo. Contudo, 

suas brincadeiras preferidas são agitadas (corrida, luta, etc), raramente optando por 

atividades mais tranquilas. 
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Tal comportamento apareceu bem cedo e apresenta indícios de hiperatividade e 

impulsividade. Quando o mesmo foi observado na escola, sugeriram o acompanhamento 

clínico e os pais, embora considerassem normal o modo de ser do filho, atenderam à 

solicitação da equipe pedagógica. 

              Guilherme foi encaminhado a um psiquiatra infantil do sistema público de saúde 

em 2009. Após quatro consultas, nas quais se aplicaram alguns testes, ele foi diagnosticado 

como portador de TDAH. Foi então indicado o acompanhamento psicológico uma vez ao 

mês e o tratamento com medicamentos (inicialmente Ritalina e atualmente Rispiridona). 

              Na escola, Guilherme é um aluno bastante conhecido pelos funcionários, bem 

como por alunos de outras turmas, sempre tratado pelo nome, tanto por professoras, 

funcionários dos serviços gerais e administrativos, apesar do tamanho da escola. Contudo, 

embora querido, também é considerado “impossível” por professoras, supervisoras e 

diretoras da escola, devido à desatenção e excesso de atividade.  

              O menino estuda nessa escola desde os sete anos, quando cursava o 2º ano (antiga 

1ª série) do Ensino Fundamental. Em 2008, no 4º ano, foi retido (reprovado). Segundo uma 

das professoras, que trabalhou com Guilherme por dois anos seguidos, ele era inquieto, 

disperso e  adorava brincar com os colegas. Seu comportamento era instável, ou seja, em 

alguns momentos se mostrava amigável, e em outros já estava brigando. Mostrava-se ainda 

bastante crítico, principalmente em relação a atividades propostas pelas professoras e erros 

cometidos por colegas. 

Durante as observações preliminares, observamos que Guilherme tem boas relações 

com seus colegas de classe, mas nunca está com um grupo único de amigos, como 

geralmente acontece com outras crianças da escola. Isso foi observado tanto em sala de 

aula, quanto no recreio, onde sempre estava conversando com uma pessoa diferente. 

Com os adultos, sua relação parecia um pouco conturbada. Devido à sua falta de 

compromisso com as atividades propostas pelas professoras e à movimentação pelos 

corredores da escola, constantemente chamavam sua atenção, e, algumas vezes, era até 

exposto perante os colegas. Isso foi observado, por exemplo, durante o momento de 

oração, antes de iniciarem a aula, quando a vice-diretora da escola, mesmo sem estar 

próxima da criança (ela estava na secretaria e Guilherme em sua sala de aula), chamou sua 

atenção pelo alto-falante, pois ele estava conversando com um colega.   

              Com relação à aprendizagem, a professora afirma que Guilherme apresentava 

muita dificuldade em leitura e interpretação de fatos implícitos e explícitos, ou seja, 

dificuldade para interpretar fatos descritos no texto, bem como para deduzir informações a 
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partir do texto. Além disso, para ela, sua produção escrita não apresentava coerência e 

coesão, e “sua aprendizagem fica muito a desejar, pois seu progresso é lento e difícil de 

ser visto, parece não querer mostrar sua capacidade” (Lina
35

, grifo nosso). 

              Nas aulas observadas, percebemos que Guilherme se comporta de modo 

hiperativo em classe. Ele raramente se envolve por muito tempo em uma atividade, 

deixando-a, consequentemente, inacabada. Mexe-se constantemente, conversa muito com 

os colegas próximos e distantes, até em momentos inadequados, anda muito pela sala com 

diferentes objetivos: apontar um lápis, pegar um livro, conversar com um colega ou com a 

professora, ir ao banheiro, beber água, etc. Tais comportamentos são descritos no DSM-

IV-TR (2002). 

Ainda é importante ressaltar que ele se comporta da mesma forma em ambas as 

salas
36

 e também durante o intervalo das aulas. Contudo, também observamos que é um 

aluno participativo, que acompanha as correções e discussões das atividades, e, mesmo que 

não tenha respondido por escrito, sempre apresenta sua resposta e expõe sua opinião. 

              Esses comportamentos também se manifestaram durante os encontros extraclasse. 

De todos os participantes era o mais agitado, sempre pulando, correndo, andando muito 

pela sala, conversando com os colegas, mas, também, era o mais participativo nos 

momentos de reflexão das atividades desenvolvidas. Raramente fazia o registro das 

atividades por escrito, mas, durante os momentos de reflexão, era possível verificar 

claramente seu raciocínio.  

A princípio, Guilherme se mostrava muito resistente a atividades escritas, 

geralmente afirmava não saber, não conseguir, não entender, sem sequer ter tentado ou 

pelo menos lido as instruções. Sempre precisava estar próximo da criança conversando 

com o mesmo sobre sua capacidade e facilidade para resolver atividades e só assim ele 

fazia as tarefas.  

As duas atividades acima foram desenvolvidas no mesmo encontro. A Atividade 

„Boneco obediente‟ foi realizada individualmente e ele não apresentou, por escrito, a 

resposta esperada, porém, durante o momento de reflexão, descreveu corretamente todo 

raciocínio necessário para se resolver a atividade.  

                                                 
35

 Em 2010, Lina era professora de Português, Ciências, Educação Física, Educação Artística, Ensino 

Religioso e orientava trabalhos na Biblioteca; e Daniela de Matemática, Geografia, História de Minas e 

História Interagindo. 

 
36

 Nessa escola, cada turma tem duas professoras e cada professora trabalha em uma sala distinta, sendo os 

alunos que trocam de salas. 
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Quando propusemos a atividade „Descobrindo sequências‟, antes mesmo de receber 

sua folha, o aluno afirmou não saber resolvê-la. Solicitamos que lesse a orientação da 

atividade e dissesse o que tinha compreendido e, então, ele a concluiu corretamente.   

Assim como fazíamos com Guilherme, buscamos sempre incentivar as crianças a se 

envolverem com as atividades, afirmando sua capacidade e competência e sugerindo com 

veemência que procurassem tentar. Como Zimmerman (2000 apud CASTRO, et al., 2006), 

acreditamos que a falta de motivação é um dos fatores que pode explicar a falta de 

autorregulação. 

Ao longo dos encontros, o discurso de Guilherme mudou. Já não dizia que não 

sabia, passou a dizer que não conseguia fazer sozinho e precisava de alguém próximo dele. 

Tentamos demonstrar que era capaz, mas precisava tentar. Gradativamente, passou a 

realizar suas atividades individualmente. Às vezes, as atividades eram entregues  

incompletas, ou seja, as questões finais sempre estavam em branco ou com respostas 

incoerentes, como, por exemplo, a atividade a seguir.  

  

Figura 53 - Atividade „Interpretando mapas‟, 10/06/2010 (Guilherme) 

 

Percebemos aqui a aquisição de um dos princípios da autorregulação apresentados 

por Veiga e Simão (2004, apud FRISON, 2007): a consciência, já que o aluno passou a 

perceber o que é capaz de realizar e o que precisa ser feito para isso.  
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Nos últimos encontros, suas atividades já eram entregues mais completas e 

expressavam melhor todo o raciocínio construído mentalmente por ele (conforme 

„Atividades de Raciocínio Lógico‟ a seguir). Durante os momentos de reflexão das 

atividades escritas
37

, muitas vezes, Guilherme pensava corretamente, mas não conseguia 

representar todo seu raciocínio por escrito, ou seja, algumas atividades poderia até ser 

capaz de resolver, mas nem sempre conseguia expressar sua compreensão por palavras ou 

símbolos.  

Foi notável também a melhora na concentração durante as atividades, 

principalmente aquelas de colorir, nas quais era preciso criar uma estratégia, verificá-la 

mentalmente e somente depois executá-la.  

A compreensão sobre a importância de tal concentração se deu nos momentos de 

reflexão, que ocorriam ao final de cada encontro. Um exemplo que ressalta essa 

importância é a atividade „Pintando os iguais‟, que teve de ser repetida no encontro 

seguinte, porque todas as crianças se precipitaram e não a realizaram corretamente, por não 

estarem atentas durante a explicação da atividade.  

Já na atividade „Seguindo setas‟, novamente Guilherme se distraiu um pouco, mas 

tentou corrigir seu erro através de uma legenda construída por iniciativa própria. 

Percebemos que essa distração não ocorreu novamente, nas atividades ‟Conduzindo o 

cachorrinho‟ e ‟Trabalhando a concentração‟:   

Quando a atividade proposta era lúdica ou dinâmica, Guilherme estava sempre 

disposto e essas eram suas preferidas, demonstrava muito interesse e empolgação. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é a boa relação construída entre a 

pesquisadora e o aluno e o mesmo e a auxiliar da pesquisa (Alice). Durante os encontros, 

Guilherme era uma criança bastante afetuosa e prestativa, e sempre atendia quando 

solicitado. Tal relação positiva contribuiu para seu progresso. 

              Retomando as observações em classe após os encontros, verificamos progresso no 

comportamento do aluno. Ele desenvolvia as atividades com mais atenção, conseguindo se 

concentrar e, consequentemente, demonstrando o conhecimento adquirido, conforme 

trecho da observação a seguir: 

A professora pede que todos tirem o caderno de português para continuarem a 

atividade da aula anterior, começa o ditado e Guilherme desenvolve a atividade 

conforme proposto. O aluno acompanha a atividade, mas escreve com a cabeça 

deitada na carteira e só levanta para apontar seu lápis. O texto era sobre uma casa 
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 Momento realizado após conclusão de cada atividade, quando conversávamos sobre como cada criança 

desenvolveu sua atividade, dúvidas, estratégias utilizadas, acertos, erros, conclusões, etc.  
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mal-assombrada e todos ouvem atentamente a história até que de repente um aluno 

diz: “Ah, Guilherme, se a gente não dormir de noite é culpa da professora” e a 

maioria dos colegas ri bastante. Às vezes Guilherme começa a levantar a cabeça, mas 

rapidamente deita de novo. Em certo momento pergunta: “Cabou ainda não?” e volta 

a escrever.  

A professora termina o ditado e convida os alunos a lerem juntos e Guilherme 

acompanha a leitura juntamente com seus colegas. Em seguida, a professora passa o 

roteiro de estudo do texto no quadro e todos copiam e comentam muito sobre o texto, 

demonstrando grande empolgação. Guilherme diz: “Eu não ia nessa casa não” e 

alguns colegas riem. (...) 

Guilherme vira para frente e faz sua atividade, às vezes conversa um pouco com seu 

colega do lado direito, mas sempre retoma sua tarefa. Guilherme pega seu caderno, 

apoia nas pernas e termina sua atividade. Pouco tempo depois coloca o caderno sobre 

a mesa novamente e continua escrevendo, e às vezes conversa com algum colega. 

(Diário de campo, 09/11/2010). 

 

 Nesse trecho, percebemos que, apesar de ainda apresentar certa agitação (que talvez 

seja um comportamento notável em outras crianças da mesma faixa etária), Guilherme 

conseguiu concluir sua atividade, o que não era comum acontecer.  

Essa diferença no comportamento da criança pode ser verificada até mesmo na hora 

do intervalo. 

Termina o primeiro horário e a professora finaliza o texto, os alunos saem para o 

recreio. Guilherme foi o primeiro a sair, e chegando no pátio ele brinca de pula-corda 

o tempo todo, é o único que não entra na fila e fica pulando com outra criança, por 

isso briga bastante com os colegas. (Diário de campo, 22/04/2010). 

 

Guilherme saiu na fila tranquilamente com todos seus colegas e desceu para o pátio. 

Chegando lá comeu a merenda oferecida pela escola e foi brincar com seus amigos. 

Ficaram andando pelo pátio, mas sem muita correria e agitação, depois sentou na 

arquibancada e ficou conversando com seu colega. Bateu o sinal do recreio e os 

alunos formaram as filas para voltar para sala e todos subiram organizadamente. 

(Diário de campo, 09/11/2010). 

 

 Os trechos acima demonstram claramente mudanças no comportamento do aluno, 

sendo possível comparar suas atitudes antes e depois da intervenção. Desde o momento de 

saída da sala de aula, no pátio e até o retorno para sala, Guilherme estava menos agitado. 

 Ao final de todo o trabalho, concluímos que Guilherme apresentou considerável 

mudança em seu comportamento, consegue se concentrar melhor durante as atividades, 

além de controlar melhor sua impulsividade, mantendo boa relação com professoras e 

demais funcionários da escola e apresentando bom desempenho nas atividades escolares. 

 Essas mudanças foram observadas também pelas professoras. Tanto Lina quanto 

Daniela afirmaram ter percebido mudanças positivas:  

Ele ainda é bem instável, mas houve pequenas mudanças positivas. [...] Seu 

nível de atenção melhorou muito. Consegue acompanhar o que é ensinado e 

realizar o que é pedido, mas ele ainda é bem agitado. [...] Precisa de 
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constante ajuda, pois ainda não possui autonomia para lhe dar com os altos 

e baixos na aprendizagem e sanar as dificuldades remanescentes. (Lina, 

questionário, dezembro/2010).  

Consegue acompanhar o que é ensinado e realizar o que é pedido, mas ele 

ainda é bem agitado (Daniela, questionário, dezembro/2010).   

 

4.4 Heitor 

  

            Heitor tinha doze anos de idade quando a pesquisa foi realizada. Morava com seus 

pais e seu irmão de quatro anos. Sua casa ficava no mesmo terreno da casa de seus avós 

paternos, em um bairro de classe média de Santa Luzia (MG). 

           Seu pai trabalhava em uma empresa de Belo Horizonte e sua mãe em outra empresa 

de Santa Luzia. Devido à ausência dos pais durante o dia, quem acompanhava Heitor, 

cuidando de sua alimentação e organização para ir à escola, era sua avó. Contava ainda 

com o acompanhamento esporádico de uma tia, na realização das tarefas da escola.  

           Segundo a mãe, quando o menino tinha apenas um ano de idade, já se mostrava um 

pouco agitado, não dormia de dia, andou antes de ter 10 meses de idade e era necessário 

estar „atrás dele‟ o tempo todo, pois mexia em tudo. Comparado com seu irmão, Heitor se 

mostra mais impaciente enquanto seu irmão é mais autoritário, porém, se relacionam muito 

bem e não costumam brigar. 

           Em casa, Heitor gosta de brincar de bola, jogar baralho com os tios e soltar 

papagaio. Quando brinca com as crianças da vizinhança é bem amigável, não se importa de 

emprestar seus brinquedos e quase não briga também. 

          Quanto à escola, a mãe acredita que Heitor é um aluno que gosta de „fazer gracinha‟ 

para os colegas e chamar atenção das meninas, mas, em relação à aprendizagem, ela o 

considera “esperto, inteligente, mas não sabe usar tudo isso que tem” (entrevista). 

          Devido a esse comportamento, em 2006, foi sugerido pela escola que o aluno 

recebesse um acompanhamento psicológico. Inicialmente, o aluno foi encaminhado ao 

neurologista que, segundo a mãe, solicitou um eletrocardiograma e realizou alguns testes. 

A partir daí, segundo ela, Heitor foi diagnosticado como portador de TDAH. Iniciou então 

um tratamento medicamentoso, primeiro com Ritalina e, por se acreditar que não havia 

surtido o efeito esperado, passou-se para dois comprimidos de Imiprimina à noite. Além do 

tratamento medicamentoso, o menino faz também acompanhamento psicológico, uma vez 

ao mês, desde o momento do diagnóstico. 

          Na opinião de suas professoras, é um aluno imaturo: “às vezes traz brinquedos, que 

durante a aula precisam ser recolhidos” (Rosa) e está sempre andando pela sala, fazendo 
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brincadeiras e comentários inoportunos. Na convivência com amigos, professoras e demais 

funcionários da escola, o aluno não apresenta problemas de relacionamento, os colegas o 

consideram muito divertido e sempre tem muitos amigos ao redor dele no momento do 

recreio. Em relação às dificuldades de aprendizagem, as professoras afirmam que Heitor 

não se concentra e sua leitura também não é fluente, porém, reconhecem que é uma criança 

bastante prestativa, sempre disposta a ajudar os colegas. 

           Durante as observações em sala de aula, notamos que Heitor é agitado, anda muito 

pela sala para conversar com colegas, apontar lápis, ir ao banheiro etc. É brincalhão, faz 

piadas constantemente, seja com atividades, colegas ou qualquer outro motivo: 

A professora convida todos a lerem a mensagem do dia, Heitor não participa e 

no final comenta: “Fessora, hoje vai chover porque ela nem ele (aponta para 

duas colegas) falaram nada”. Todos riem, inclusive a professora, e continuam 

as atividades). (Diário de campo, 27/04/2010) 

          Pudemos observar também que, apesar das constantes reclamações das professoras 

quanto à sua dispersão, o aluno costumava se concentrar quando a atividade o interessava, 

como, por exemplo, a leitura de uma revistinha em quadrinhos. 

          Durante os encontros, Heitor se comportava como era na sala de aula. Bastante 

agitado e costumava fazer diversos comentários, seja sobre a atividade ou outro 

acontecimento qualquer, mas também era participativo nos momentos de reflexão, ágil nas 

resoluções das atividades e o que melhor apresentava o raciocínio desenvolvido nas 

atividades. 

Seus comentários durante os momentos de reflexão eram os que mais nos 

chamavam a atenção, pois, contrariando o que as professoras afirmavam, mostrava certa 

maturidade. Como exemplo, podemos citar uma atividade realizada no 2º encontro. 

Durante o momento de reflexão da atividade „Guia espacial‟, o grupo foi questionado 

quanto à aprendizagem daquela brincadeira e Heitor respondeu: “aprendi que temos mais 

chances de acertar quando pensamos muito antes de terminar o que estamos fazendo”.  

Conseguiu expressar claramente seu raciocínio durante o desenvolvimento de uma 

atividade. Tal fato pode ser percebido no seguinte trecho: 

Entreguei uma folha para cada dupla, pedi que lessem e, em seguida, 

explicassem o que tinham entendido. Inicialmente, Heitor pensou que a figura 

iria “ganhar” algum formato conhecido, mas disse que não tinha nenhuma 

forma determinada. (...) Novamente pedi que explicasse antes a atividade para 

depois dividirmos os lápis. Heitor:“Temos que colorir cada parte de uma cor, 

mas não pode ter partes juntas com a mesma cor.” Respondi: “Isso mesmo”. 

Peguei uma folha, mostrei a todos e, apontando para uma parte, disse: “Se 

colorir essa parte aqui de laranja, posso colorir esta (apontando para uma parte 
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que estava ao lado da primeira) de laranja?” Todos responderam que não. 

Continuei: “Muito bem... agora sim vocês irão escolher as cores, cada um 

escolhe duas.” 

Durante a atividade, tentei deixar os alunos o mais independentes 

possível, ou seja, busquei deixá-los bastante  à vontade, sem interferir muito 

nesta tarefa. Dessa forma só me aproximei das crianças já no finalzinho da 

atividade e algumas duplas começaram a chamar. (...)  

 Passados mais alguns minutos, todos entregaram as atividades, iniciando 

então nosso momento de reflexão. Mostrei a todos o trabalho de cada dupla e 

questionei qual ou quais deles conseguiu ou conseguiram atingir o objetivo da 

tarefa. Heitor logo gritou: “Nós conseguimos.” Os demais permaneceram 

calados. Perguntei: “Qual estratégia vocês utilizaram?” Heitor respondeu: 

“Ah... nós fomos colorindo uma parte depois vemos que cores podíamos colocar 

na outra e aí foi...” Perguntei: “E as outras duplas?” José respondeu: “Nós 

também fizemos assim, mas não deu certo.” Continuei: “Por quê?” Agora foi a 

vez de Guilherme: “Por que não pensamos antes de colorir.” Comentei então a 

importância do planejamento antes de registrar, por isso propus tal atividade 

em duplas, para que discutissem a execução da tarefa. Para finalizar pedi que 

Lucas e Débora apresentassem a estratégia deles. Lucas disse: “Não pensamos 

muito não. Eu colori o que queria e ela também.” Mais uma vez conversamos 

sobre organização e planejamento para sucesso nas atividades em todos os 

momentos de nossas vidas, seja na escola, em casa ou qualquer outro 

contexto.(Diário de campo, 08/06/2010). 

 

         Heitor se distraía facilmente, assim como as demais crianças, porém, manifestava um 

raciocínio bem ágil. Geralmente, era o primeiro a responder questões propostas ao grupo e 

a perceber diferentes maneiras de resolver determinadas questões, bem como se estava 

fazendo correto ou não. Por exemplo, quando desenvolvemos pela primeira vez a atividade 

„Pintando os iguais‟, ele foi o primeiro a perceber que estavam fazendo errado e, na 

tentativa de corrigir o erro, resolveu ligar as bolinhas, mas percebeu que ficou difícil sua 

compreensão e concluiu a atividade corretamente no encontro seguinte. 
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Figura 54 – „Pintando os iguais‟, 27/05/2010 (Heitor)   Figura 55 – „Pintando os iguais‟, 25/05/2010 (Heitor) 

 

Retomando as observações, após a intervenção percebemos que, em sala de aula, 

Heitor não apresentava muita mudança, continuava sentado no fundo da sala, ainda fazia 

muitos comentários e brincadeiras. Da mesma forma, sua relação com as professoras 

também continuava a mesma, ou seja, pouco diálogo e pouca atenção ou importância ao 

que Heitor dizia. 

A professora passa a mensagem do dia ("Você não caminha sozinho. Há 

muitos outros peregrinos em busca da mesma meta.") e dá algumas orientações para a 

realização da prova do PROEB. Enquanto isso, Heitor está brincando com seus lápis 

de cor, empilhando-os. Antes mesmo de a professora terminar de falar, os alunos 

começam a questionar: "São quantas questões?". " É de múltipla escolha?". "Quem 

vai ficar com a gente?" A professora pede silêncio e Heitor levanta para falar algo 

com ela. Heitor diz que ficou até 4 horas da manhã  no computador e ela não lhe dá 

muita ideia, apenas olha para o aluno, nada lhe diz.  

Inicia-se então a discussão da mensagem e apenas cerca de 5 alunos 

participam e Heitor nada comenta. (10/11/2010). 

 

 Conversando novamente com as professoras, buscando verificar possíveis 

mudanças após a intervenção, ambas mencionam que não houve progresso algum no 

comportamento, desempenho e/ou atitudes da criança:  

Ele ainda se mostra muito agitado: sempre andando pela sala e fazendo 

piadinhas para a turma, continua com dificuldades em se concentrar, ainda 

é muito agitado, não realiza todas as atividades propostas e não consegue se 
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concentrar naquelas que exigem um raciocínio mais elaborado (Rosa
38

, 

questionário, dezembro/2010);  

Seu desempenho ainda é muito lento, apesar de ser capaz, mas melhorou um 

pouco” (Joseane, questionário, dezembro/2010).  

 

Mas, nossa visão é diferente. Vimos Heitor como uma criança esperta, prestativa e 

comunicativa, mas é considerada por elas como imatura, agitada e desatenta, o que pode 

indicar que a criança responde à solicitação do adulto de acordo com a atenção que lhe é 

dirigida.  

 

4.5 José 

 

 Quando realizamos nosso projeto, José tinha onze anos de idade. Era o caçula da 

família de quatro filhos (ele, um rapaz de 26 anos de idade, mais duas moças, de 24 e 20 

anos) e morava com a mãe, os irmãos e uma sobrinha de cinco anos. O pai morava em 

outra casa no mesmo bairro e mantinha contato frequente com a família. Sua mãe tinha 

uma microempresa de cortinas e estofados e seu pai trabalhava em uma empresa da cidade.   

 De acordo com a mãe, quando tinha um ano de idade, José era um menino esperto, 

que andou e falou muito cedo e, até os seis anos, era muito levado: escrevia nas paredes, 

subia em tudo que via pela frente, saía correndo do nada. Em casa, José gostava de assistir 

a desenhos animados, ouvir música, porém, costumava brigar com a sobrinha por qualquer 

coisa: televisão, brinquedo, material escolar, etc. Suas brincadeiras preferidas eram andar 

de bicicleta e Banco Imobiliário.  

Em relação à escola, a mãe declarou que a professora reclamava que ele conversava 

muito em sala de aula, era também muito distraído e qualquer coisa era motivo para 

dispersão: até uma borracha em suas mãos vira um carrinho (mãe), por exemplo, contudo, 

era respeitador.  

José costumava comentar com a mãe tudo que acontecia em sala de aula, e, por 

várias vezes, já havia reclamado que a professora apagava os escritos do quadro antes de 

ele terminar de copiar em seu caderno.       

A mãe acreditava ainda que a disciplina de que José mais gostava era Matemática e 

que tinha pouca afinidade com Português: “ele é muito ruim em leitura e escrita. Percebo 
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que quando alguém lê pra ele, ele entende melhor e tem muita preguiça de escrever. Ele 

sempre pede para ler o para casa pra ele. José é muito dependente, sabe? Até dormir, ele 

dorme comigo” (entrevista). 

Devido a essas dificuldades apresentadas nas aulas de Português, o aluno foi 

encaminhado pela escola a um psicólogo e então diagnosticado como portador de TDAH: 

“Ah... a escola mandou porque tinha muita dificuldade. Se desse um livro para ele ler, só 

folheava, não lia nada. Aí agora a supervisora pediu para levá-lo na fonoaudióloga” 

(entrevista).  

Percebemos, porém, que, apesar de os manuais diagnósticos de doenças mentais 

(DSM-IV-TR e CID-10) indicarem a presença dos sintomas em diferentes contextos como 

um dos critérios para confirmação do transtorno, dá-se a entender que seu comportamento 

desatento incomodava/apresentava dificuldades somente nas aulas de Português.  

Na consulta com o psicólogo, foram realizados alguns testes que, somados ao 

relatório da escola, levaram ao diagnóstico. Ao final, o psicólogo indicou a ingestão de 

uma vitamina, que, durante a entrevista, a mãe não recordava qual. Após o uso dessa 

vitamina, a mãe percebeu que José ficou mais apático e resolveu o uso da vitamina, e não 

retornou ao psicólogo.  

A mãe decidiu então levá-lo a uma fonoaudióloga, e, após algumas consultas, 

percebeu uma melhora no desempenho de José: “Depois das consultas com a fono já me 

surpreendi com a leitura dele” (entrevista).   

Durante a entrevista, o diagnóstico de TDAH nos pareceu incerto e pouco 

fundamentado.   

Em sala de aula, as professoras garantiram que José era um aluno “bem 

comportado, participativo e sempre fazia as atividades solicitadas, boa convivência com 

funcionários, colegas, professores... nunca discutia ou causava algum conflito” (Telma).  

Em relação às dificuldades e habilidades, as professoras reclamaram apenas que ele 

era muito distraído e dependente para fazer as atividades, era um pouco lento para copiá-

las do quadro. Mencionaram que ele contava com uma professora particular que o ajudava 

no dever de casa.  Contudo, era um aluno que realizava adequadamente as atividades 

matemáticas. 

Durante observações em sala de aula, notamos que José era tranquilo, mas um 

pouco distraído: não conversava nem brincava com os colegas, realizava suas atividades e 

se mostrava dedicado. 
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Quando os alunos se acalmaram, a professora pediu aos ajudantes do dia 

que entregassem a atividade avaliativa de Matemática aos colegas e 

começou a orientá-los para a realização das questões. Enquanto a 

professora explicava questão por questão, José estava aparentemente 

bastante concentrado, resolvendo suas atividades, mexendo apenas os pés e 

a cadeira (gangorreando). Minutos depois José passou a deixar sua 

atividade de lado e começou a observar seus colegas, levantava e virava a 

folha constantemente, parecendo esquecer o que já havia olhado 

anteriormente, pegou sua agenda que estava debaixo da carteira e 

conversou algo com a colega da frente. (...) José acabou rapidamente a 

atividade de Matemática e se levantou para entregá-la  à  professora, mas 

ela ainda não estava recolhendo. Ele voltou para o seu lugar, pegou o livro 

de história e acompanhou a leitura, mas, mesmo com o livro aberto, José 

estava parado olhando o ventilador girar no teto, e, em seguida, deitou a 

cabeça na carteira. (Diário de campo, 20/04/2010). 

 

 Em nossos encontros, José apresentava os mesmos comportamentos de sala de aula, 

porém, participava um pouco mais: geralmente apresentava sua opinião, argumentação 

e/ou sugestão, relatava claramente seu raciocínio empregado em uma atividade. 

 Durante um dos momentos de reflexão no 2º encontro, na discutíamos a atenção e a 

concentração empregada numa mesma atividade em encontros diferentes, José garante 

“quando fazemos muito rápido sai tudo errado e quando fazemos com calma acertamos 

mais”. (Diário de campo, 20/05/2010) 

 O trecho acima ilustra apenas um dos momentos de reflexão dos quais José 

participou ativamente. Notamos também que ele sempre recordava nossos „combinados‟ 

nos momentos de reflexão ou quando questionado, antes do início das atividades: “Para 

iniciar as atividades, informei às crianças que as tarefas seriam individuais e perguntei se 

eles lembravam nossos combinados. José disse: „prestar atenção o máximo possível e 

concentrar bastante‟” (Diário de campo, 25/05/2010).  

Outro momento interessante ocorreu no encontro em que analisamos gravações 

anteriores (01/06/2010). Ao terminar a apresentação das filmagens, indagamos às crianças 

o que haviam percebido no filme, qual o nível de dificuldade das atividades desenvolvidas 

até o momento, o que atrapalhava sua atenção durante atividades escolares, o que podiam 

fazer para melhorar sua concentração e como achavam que aprendiam melhor. José relatou 

que as atividades desenvolvidas até o momento não foram difíceis, mas exigiam muita 

atenção e, por não conseguirem se concentrar por muito tempo, erravam mesmo sendo 

tarefas fáceis. Segundo ele, para se concentrar melhor, deveriam ficar mais quietos e 

brincar menos para fazer as atividades corretamente.  
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  Em relação às atividades matemáticas, o aluno sempre apresentou bom raciocínio e 

desenvolvia muito bem as tarefas propostas. Como, por exemplo, a atividade a seguir, que 

o aluno concluiu rapidamente, com autonomia, e ao final ainda auxiliou os colegas.  

Outra atividade que merece destaque foi o boliche de frações. A brincadeira se 

desenvolveu da seguinte forma: escrevemos as frações 
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 em pedaços 

de papéis afixados em garrafas PET vazias.  Inicialmente, apresentamos as frações aos 

alunos e pedimos que dissessem os nomes das mesmas, e todos falaram corretamente. 

Pedimos, em seguida, que todos pegassem uma folha de papel e representassem aquelas 

frações através de desenhos. Nesse momento, Lucas e Cristiano tiveram dúvidas ao 

representar 
2

6
e José os ajudou. Mais tarde, ao pedirmos que mencionassem os tipos de 

frações, eles responderam: „própria‟ (Heitor), „imprópria‟ (Guilherme) e „parente‟ 

(Débora). José a corrigiu rapidamente dizendo que era aparente. 

 Também na brincadeira „Que número é?‟, José apresentou bom desempenho 

matemático. Foram apresentados, oralmente, alguns problemas matemáticos, que as 

crianças deveriam resolver mentalmente para responder às questões. Primeiramente, os 

alunos foram orientados a levantar a mão antes de falar o resultado e todos conseguiram 

respeitar essa regra. Em seguida, iniciamos com o primeiro problema: “Penso em um 

número, agrego 30 e obtenho 70. Qual é esse número?”. Todos pensaram, por um 

momento, e José levantou a mão e disse 40. Segundo problema: “Penso em um número, 

tiro 200 e obtenho 700. Qual é esse número?” e Guilherme responde: “5, não, não, não... 

peraí, é quanto mesmo? É 500, é isso, 500.” José corrige o colega: “Não, Guilherme, é 900. 

Porque o 200 foi tirado do número e não do 700.”  Percebemos então que José, além de 

demonstrar compreensão da atividade, ainda conseguiu orientar o colega com 

argumentações claras e objetivas.  

 Ao final de nossos encontros, José apresentava poucos sintomas do TDAH. 

Mostrava-se um pouco desatento, porém, não com a frequência descrita nos manuais 

diagnósticos (DSM-IV e CID-10). O aluno apresentava um bom desempenho matemático, 

contudo, manifestava alguma dificuldade em leitura e escrita, conforme a mãe e as 

professoras haviam mencionado. Tal dificuldade pôde ser observada na seguinte atividade, 

na qual o conteúdo matemático é apresentado de forma correta, porém, com uma caligrafia 

de difícil compreensão e diversos erros ortográficos. 
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Figura 56 – Atividade „Boneco obediente‟, 25/05/2010 (José)                             

 

Após intervenção as professoras observaram que José estava mais concentrado:  

Seu nível de concentração durante as atividades melhorou bastante e 

percebo também que tem realizado as atividades com mais autonomia [...]A 

melhora no nível de concentração tem influenciado bastante em seu 

desempenho, apesar de que sempre foi um bom aluno, mas era um pouco 

desatento (Telma, questionário, dezembro/2010)  

[...] em relação à aprendizagem melhorou muito, se mostra mais atento e 

consegue realizar a maioria das atividades (Eliane, questionário, 

dezembro/2010). 

 

Ainda acrescentam:  

Ele tem se esforçado bastante, parece que tem feito suas atividades de casa 

sozinho o que demonstra grande evolução [...] Percebi que tem apresentado 

maior interesse no que é ensinado (Eliane, questionário, dezembro/2010). 

 

Retomando as observações em sala de aula também percebemos mais participação 

do aluno durante as atividades em sala de aula, o que não ocorria anteriormente. Durante a 

correção de uma atividade, a última pergunta foi a seguinte: "Se uma adolescente menstrua 
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de 28 em 28 dias, quantas vezes ela menstruará em um ano?". Há um silêncio total na sala. 

Pouco depois, José responde: "12 ou 13 vezes" e a professora pergunta por quê. Então ele 

diz: "Se o mês tem 30 dias e é de 28 em 28, sobram 2 dias. Aí dependendo do dia pode dar 

mais uma vez." 

 

4.6 Lucas 

 

 Quando iniciamos nosso projeto, Lucas tinha dez anos de idade, morava com sua 

mãe, avós e um tio, em um bairro de classe média baixa. Sua mãe trabalhava em uma 

empresa farmacêutica da cidade e quem cuidava do menino eram sua avó e uma tia que, 

embora morasse em outra casa, sempre estava presente. 

 Certo dia, conversando com as crianças a caminho da escola, Lucas comentou algo 

relacionado ao seu irmão, contradizendo o que havia dito no primeiro encontro, quando 

afirmou não ter irmãos. Em entrevista, a mãe explicou que se tratava de um irmão por parte 

de pai, porém, tinha pouco contato com ele e com o pai biológico. Quem Lucas 

considerava como pai eram seu avô e o marido de sua tia que sempre ajudaram a criá-lo. 

  Segundo a mãe, desde que tinha cerca de um ano de idade era uma criança agitada. 

Começou a andar com nove meses e também aprendeu a falar cedo. Em casa, costumava 

brincar muito com os animais (cachorro, coelho e galinha), não tinha muitos amigos na rua 

e os familiares de sua faixa etária moravam em outra cidade.  

 A mãe acreditava que, na sala de aula, Lucas era bastante agitado, não ficava quieto 

e conversava bastante. Segundo ela, ele era tão agitado que até dormindo se mexia muito.  

 Em relação à aprendizagem, ela percebia que o menino aprendia rápido, mas 

também esquecia tudo muito depressa. Relatou que nas provas ele não apresentava bons 

resultados, mas, ao refazer suas atividades em casa, fazia tudo corretamente. Para a mãe, 

ele tinha capacidade, mas faltavam concentração e força de vontade.  

 Analisando o comportamento e as atitudes de Lucas, a mãe considerava tudo 

normal e não acreditava que seu filho tivesse algum transtorno. Ela também era tão agitada 

quanto ele e teve muita dificuldade em se concentrar em sala de aula quando estudava.  

A partir de dificuldades apresentadas em sala de aula, a equipe pedagógica da 

escola pediu que a mãe o levasse a um psicólogo que, por sua vez, solicitou que fossem 

consultados anteriormente um neurologista, um otorrinolaringologista, um fonoaudiólogo e 

um oftalmologista. Após os exames básicos, a mãe deveria retornar com a criança. Como 

não foi detectada nenhuma anomalia, a partir de testes psicológicos, anamnese e relatório 
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da escola, foi feito um relatório indicando hiperatividade e Lucas foi então encaminhado ao 

psiquiatra que diagnosticou o TDAH. Diante do diagnóstico apresentado, Lucas iniciou 

tratamento com Ritalina e Fluoxetina, mas não retornou ao psicólogo para tratamento 

terapêutico.  

Em sala de aula, de acordo com as professoras, Lucas era bastante agitado, 

desatento, e, às vezes, brigava com os colegas. Contudo, mantinha bom relacionamento 

com as professoras. Em relação à aprendizagem, percebiam muita dificuldade em alguns 

conteúdos: “tem dificuldade em resolver problemas, raciocínio lógico, leitura, 

interpretação e produção de textos com coerência e criatividade” (Telma).  

As professoras consideravam também que ele era uma criança muito carente, 

costumava fazer algumas brincadeiras para chamar atenção, gostava sempre de descer para 

o pátio de mãos dadas com a professora e gostava de ficar abraçado com as mesmas.  

Durante as observações preliminares, percebemos que o que as professoras 

consideravam “brincadeiras para chamar atenção” eram certos comentários em voz alta: 

A supervisora entra na sala de aula para conversar algo com a professora e 

todos respondem ao seu cumprimento: “Bom dia!”. Enquanto elas conversam, 

os alunos começam a se dispersar. Um aluno que senta no centro da sala 

observa um pombo no telhado do outro prédio da escola e comenta em voz 

alta. Lucas, mesmo olhando para folha de atividades, escuta o comentário do 

colega e levanta para ver o bicho. A professora chama sua atenção, 

questionando o motivo da dispersão. Lucas, retornando para seu lugar, 

responde que estava olhando o pombo que parece um gavião, alguns colegas 

riem e o aluno continua fazendo sua atividade, mas se mexe bastante: balança 

as pernas constantemente; levanta e coloca a folha em cima da carteira 

repetidas vezes; coloca o lápis na boca (parece estar mordendo); deita e 

levanta a cabeça; pega régua na mochila; conversa algo com o colega que 

está sentado à sua frente e olha muito para fora, até que a professora fecha as 

cortinas. (Diário de campo, 20/04/2010) 

 

  

É importante ressaltar que talvez ele não tivesse a intenção de atrapalhar/incomodar 

alguém com seus comentários e brincadeiras.  

 Percebemos também que Lucas parecia ser ansioso, não demonstrava muita 

paciência em atividades que requeriam certa tranquilidade e concentração, costumava ser o 

primeiro a entregar as avaliações, sem fazer uma revisão daquilo que foi respondido.  

Lucas também continua agitado: balança a cadeira para frente e para trás; 

bate a régua em seu próprio rosto, pega a borracha emprestada com a 

colega que está sentada do seu lado direito, chama a professora e diz que 

terminou sua atividade (foi o primeiro da turma). A professora pergunta se 

ele fez a revisão das resoluções e responde que não. Então, ela pede que 

volte para seu lugar e confira suas operações e respostas. A professora vira 

para atender ao chamado de outro aluno e Lucas com menos de um minuto 

já guarda sua folha na prateleira da carteira, pega sua garrafinha, bebe 



 146 

água e pede a professora para ir enchê-la novamente e a professora 

permite. Lucas caminha pela sala girando os pés de modo que o atrito entre 

seu tênis e o chão faça barulho. Mesmo já tendo passado da carteira de uma 

colega, Lucas percebe que um material da mesma caiu no chão e vira 

(fazendo um barulho mais forte ainda com o tênis) e pega a bolsinha para a 

garota. (Diário de campo, 20/04/2010)  

          Apesar de se declararem afetuosas e atenciosas com Lucas durante as entrevistas, 

em sala de aula percebemos certo repúdio por parte das professoras em relação ao aluno: 

Lucas volta para sala de aula e percebe que a professora passou outras 

atividades no quadro, pega um livro na mochila e, percebendo que a 

colega estava sem seu livro, pergunta à professora se eles podem sentar 

juntos. A professora entende que era ele quem estava sem livro e chama 

sua atenção, dizendo que precisa ter mais responsabilidade, pois todos os 

dias esquece algo em casa. Batendo os pés no chão, Lucas explica que foi 

a colega quem esqueceu o livro e não ele. A professora responde: “Então 

pode”, e o aluno volta para seu lugar. Lucas e sua colega começam a ler o 

texto, mas param constantemente para conversar. (Diário de campo, 

20/04/2010) 

 

  Em nossos encontros, o aluno se mostrava bastante agitado, conversava muito alto e 

parecia não ter muito controle de suas ações: ria alto e em momentos inoportunos, corria 

pela sala e pátio da escola, trombando em carteiras, armários e demais objetos pela sala, 

etc., sem apresentar uma finalidade para tanta agitação. Essa ausência de objetivos pode 

sugerir superatividade (BENCZIK, 2000), que seria um dos sintomas de TDAH.  

Porém, Lucas era também muito prestativo e atencioso com todos participantes do 

grupo, nunca se recusou a desenvolver qualquer atividade e sempre atendeu a todas as 

solicitações. Citamos, como exemplo, a brincadeira „Resolvendo‟. Ao perceber o valor 

escolhido, o aluno pediu para trocar de papel, mas como isso não foi combinado 

anteriormente, tal pedido não foi atendido e, mesmo contrariado, Lucas permaneceu na 

brincadeira e passou perfeitamente por todas as etapas propostas (27/05/2010). 

 Em nossas observações, confirmamos também que Lucas, muitas vezes, fazia suas 

atividades e não as revisava depois de concluídas. Na atividade a seguir, por exemplo, ele 

não realizou o que foi solicitado e, durante os momentos de reflexão, ao ser questionado, 

sempre dizia que tinha feito corretamente.   
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   Figura 57 – Atividade „Conduzindo o cachorrinho‟, 15/07/2010 (Lucas) 

 

 Retomando as observações em sala de aula, após o término dos encontros, 

percebemos que o aluno continuava agitado e impulsivo, apresentando dificuldades para 

aprender e se concentrar.  

Os alunos iniciam as provas e estão aparentemente concentrados. Lucas é o 

primeiro a acabar, com menos de 30 minutos. A aplicadora confere sua prova, 

diz a ele que não deu tempo de ler, pensar e responder tudo, pois são 39 

questões mais 35 perguntas de um questionário. Pede então que leia a prova 

novamente e pense melhor sobre suas respostas. Lucas volta a fazer sua 

prova, mas novamente em pouco tempo diz ter terminado.  (...) Terminada a 

prova, inicia-se a correção do Para Casa e Lucas não acompanha, olhando 

apenas para o chão, seus colegas, um ponto qualquer da sala, mas nem olha 

para seu caderno. (...) Pude perceber que Lucas, pelo seu comportamento 

(não acompanha, não responde, não tem dúvidas, senta de lado e fica 

completamente apático), parece não ter feito atividade. (Diário de campo, 

11/11/2010) 

 

 Embora tenha manifestado algum progresso nos encontros, dentro da dinâmica 

escolar, seu comportamento não havia se alterado e seu desempenho não melhorara. Ao 

final de 2010, o aluno ficou retido no 5º ano do Ensino Fundamental.  

De acordo com as professoras não houve mudanças no comportamento e 

desempenho do aluno:  

Continua com os mesmos comportamentos: agressivo, desinteressado e 

irresponsável. [...] Percebo que tem tentado realizar as atividades, mas com 

muita dificuldade e muitos erros (Telma, questionário, dezembro/2010)  

Continua hiperativo, agitado, movendo-se a maior parte do tempo. 

Dificilmente consegue se concentrar e ainda tem muita dificuldade. Sua 

aprendizagem é bem lenta e quase não conseguimos ver seu progresso 

(Eliane, questionário, dezembro, 2010).  
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Acreditamos que Lucas possui capacidade cognitiva para se desenvolver, mas 

realmente tem grande dificuldade em se concentrar, e a forma como as aulas regulares são 

conduzidas não facilita esse processo.   

 

4.7 Considerações gerais acerca do grupo e da proposta de ensino que lhe foi 

oferecida 

 

 Após apresentar cada participante do estudo, analisamos brevemente o processo 

vivido pelo grupo. Nesse sentido, priorizamos o relacionamento entre alunos e entre eles e 

a pesquisadora, os processos de reflexão experimentados pelo grupo e, finalmente, a 

aprendizagem da Matemática. 

De modo geral, o grupo sempre manteve bom relacionamento, tanto entre os 

próprios alunos, quanto entre os alunos e a pesquisadora. Em alguns momentos, ocorriam 

alguns atritos (discutiam porque queriam colorir com o mesmo lápis de cor, por quererem 

sentar no mesmo lugar, responder antes do outro alguma questão proposta, etc), porém, 

nada que considerássemos difícil de lidar ou anormal para a faixa etária das crianças.  

 Algo que muito nos chamou atenção foi a saudável e afetuosa relação estabelecida 

entre alunos e pesquisadora. Essa aproximação afetiva foi favorecida pelos momentos em 

que estavam juntos indo e voltando da casa para a escola
39

. Nesses momentos, todos se 

mostravam mais descontraídos e era possível conversar sobre brincadeiras preferidas, 

amigos em comum, acontecimentos familiares ou da escola, etc. Isso efetivamente 

contribuiu para a construção de um relacionamento de amizade e confiança entre alunos e 

pesquisadora.  

 Como já esperávamos, o grupo era bastante agitado, mas conseguia parar para 

refletir, após as atividades e brincadeiras desenvolvidas, demonstrando compreender a 

importância da atenção e concentração para a aprendizagem, como podemos observar no 

trecho a seguir, quando discutimos a primeira dinâmica do grupo: 

Ao final da atividade, reunimos todos no centro da sala, dispostos em forma 

de círculo, para discutirmos sobre a brincadeira. Primeiramente perguntei 

se tinham gostado da dinâmica e se iriam repetir com colegas e familiares e 

todos responderam positivamente. Em seguida questionei o que foi 

fundamental para solucionar o desafio e Heitor afirmou que era preciso 

paciência e pensar muito. José disse também que era importante ter 

prestado atenção nas dicas e na demonstração da resposta. (...) Ainda 

                                                 
39

 Como a pesquisa se desenvolveu em horário extraturno, os pais tinham dificuldade para acompanhar as 

crianças até a escola novamente e, como a pesquisadora morava na comunidade, ela buscava cada aluno em 

sua casa e os levava de volta ao final do encontro. 
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durante esse momento de reflexão, buscamos relacionar todos esses temas 

discutidos, como atenção, concentração, importância de respeitar regras, 

com atitudes em sala de aula e as crianças se mostraram compreensivas 

com relação a todos esses assuntos, e combinamos que sempre antes de 

começar qualquer atividade devemos determinar o objetivo daquilo que 

iremos fazer e centrarmos nesse objetivo e então os convidei para outra 

brincadeira. Todos levantaram, aparentemente empolgados, perguntando 

qual era a próxima atividade. (Diário de campo, 18/05/2010). 

  No trecho acima, podemos observar o início de um processo de estabelecimento de 

regras e combinados. Buscamos sempre retomar todos os combinados, tanto no início das 

atividades, quanto nos momentos de reflexão, de modo a incentivar e orientar 

comportamentos esperados e adequados. Tal estratégia é sugerida no informe instrucional 

contendo estratégias e práticas para ensinar crianças com TDAH, desenvolvido pelo U.S. 

Departamento of Education, citado no Capítulo 1. Também se apoia no princípio da 

autorregulação, como processo cíclico (proposto por ZIMMERMAN, 2000 e 

ZIMMERMAN e CLEARY, 2006), no qual o feedback de um desempenho anterior é 

usado para „reajustar‟ tarefas atuais, integrando a fase da análise introdutória (antes da 

atividade), a fase do desempenho (durante a atividade) e a fase da autorreflexão (depois da 

atividade).   

Conforme combinado no encontro anterior, nesse dia terminamos a 

brincadeira Guia espacial com as crianças que ainda não haviam 

participado. A primeira dupla foi Guilherme e Heitor, sendo o primeiro o 

guia da vez. Inicialmente relembramos todas as orientações possíveis e 

permitidas e a importância de ter paciência para concretizarmos a atividade 

corretamente. Disse a eles também que não precisavam ter pressa, queria 

apenas que passassem os comandos corretamente. Guilherme iniciou os 

comandos de forma bastante tranquila, pensando antes de falar e 

balançando as mãos, parecendo querer confirmar a direção para passar o 

comando ao colega. Neste encontro, a dupla demorou bem mais que no 

encontro passado, mas em compensação Guilherme ditou todos os 

comandos corretamente e Heitor também os seguiu perfeitamente. Neste 

encontro, também os demais alunos que ainda não estavam brincando 

palpitaram menos. (...) Ao final da brincadeira, refletimos sobre atenção e 

concentração aplicadas naquele dia e aquela demonstrada no encontro 

anterior. Heitor comentou que quando fazemos algo sem pressa nos saímos 

melhor do que quando fazemos rápido e Guilherme acrescentou: “a pressa é 

inimiga da perfeição”. Questionei o que ele quis dizer com aquilo e José 

respondeu antes de Guilherme: “é por que quando fazemos muito rápido sai 

tudo errado e quando fazemos com calma acertamos mais”. Perguntei 

também se então poderíamos concluir algo daquela brincadeira para servir 

de aprendizado para sala de aula ou para nossa vida. Heitor respondeu da 

seguinte forma: “aprendi que temos mais chances de acertar quando 

pensamos muito antes de terminar o que estamos fazendo”. Guilherme ainda 

acrescentou: “acho também que às vezes erramos porque fazemos as coisas 

muito rápido e não pensamos direito aí vai e tiramos PP”. Questionei então 

se essa “pressa” para concluir as atividades os prejudicava. Todos 

responderam afirmativamente e Lucas novamente acrescentou: “assim a 
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gente tira PP ou até mesmo NA e aí vai e a mãe da gente põe a gente de 

castigo”. Perguntei novamente: “Mas então? Significa que não sabemos?” 

Todos responderam: “Não”. José acrescentou: “Às vezes a gente sabe, mas 

faz de qualquer jeito e erra. Finalizamos o momento de reflexão e iniciamos 

nova atividade.” (Diário de campo, 20/05/2010) 

       

 Vale ressaltar que, assim como cobrávamos o cumprimento de regras e combinados 

por parte dos alunos, também os respeitávamos e éramos cobradas pelos alunos. Por 

exemplo, quando os participantes realizaram a atividade „Pintando os iguais‟ de modo 

errado, combinamos de oferecer outra atividade como aquela. No encontro seguinte, a 

primeira coisa que perguntaram foi se iam terminar tal tarefa.  

 Outra característica interessante do grupo era a persistência. Mesmo que nem 

sempre permanecessem em uma determinada atividade por muito tempo, não aceitavam 

respostas prontas e, às vezes, pediam mais tempo para concluir a tarefa proposta. Tal 

característica pode ser percebida desde o primeiro encontro com o grupo, no qual, durante 

a dinâmica com o barbante, na tentativa de passar as dicas para solução do desafio os 

alunos, muitas vezes, pediram para esperar mais um pouco, para que descobrissem a 

solução.  

Após alguns instantes que as crianças já haviam tentado a solução da 

brincadeira, propomos apresentar a primeira dica para solução do desafio, 

pediram mais tempo para tentarem e tal pedido foi atendido. Pouco tempo 

depois, não resistiram e perguntaram qual era a dica inicial. Informamos 

que o segredo da solução estava nas mãos e todos começaram a olhar para 

suas mãos e tentaram mais algumas vezes até que foi apresentada a segunda 

dica. Em certo momento, Débora e José afirmaram ter alcançado o objetivo 

do desafio, mas, ao serem questionados quanto ao método adotado e 

demonstrando como tinham conseguido, percebemos que na verdade 

infringiram uma das regras: tirar a argola das mãos. Quando apresentamos 

a segunda dica, os alunos não prestaram atenção e começaram a gritar e 

pular antes mesmo de terminar de falar, principalmente Guilherme e Heitor. 

Passados mais alguns instantes, propomos mostrar a solução e novamente 

pediram mais tempo e o pedido foi atendido. Pouco tempo depois, 

perguntaram como era possível soltar aqueles barbantes. Chamei então a 

dupla que estava mais próxima, Cristiano e Lucas, e comecei a mostrar a 

solução, os demais ficaram olhando, mas, antes de terminar, já viraram e 

começaram a tentar com seus próprios barbantes. Apenas os alunos para os 

quais demonstrei entenderam todos os passos e repetiram diversas vezes a 

brincadeira, demonstrando empolgação e satisfação com o que aprenderam. 

As outras duplas continuaram tentando, tentando, mas nada conseguiram. 

Enquanto as outras duplas tentavam, as crianças que já haviam conseguido 

aprender a solução ajudaram assessorando os colegas, até que Cristiano 

comentou que os colegas ainda não haviam conseguido, pois enquanto 

estava mostrando a resposta eles não prestaram atenção. Foi necessário 

reunir todos novamente e mostrar todos os passos mais duas vezes para que 

todas as crianças entendessem a brincadeira. (Diário de campo, 

18/05/2010). 
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Outro momento em que refletimos sobre a importância da atenção, concentração e 

também sobre a influência do autocontrole em nossas atividades escolares e cotidianas foi 

durante a brincadeira „Palmas múltiplas‟. Enquanto explicávamos a brincadeira, Guilherme 

não parava quieto, balançava muito as pernas e o corpo. Incomodadas com a 

movimentação da criança, pedimos à criança: “Quieta, Guilherme.” Diminuindo a 

movimentação do corpo, mas continuando a balançar as pernas, ele respondeu: “Eu não 

consigo”.  

Percebemos nessa fala do aluno o quanto é difícil para ele se controlar. Esse 

exemplo demonstra a distinção entre desobediência e incapacidade defendida por 

Goldstein e Goldstein (1994, p. 169): “ocorre comportamento incompetente quando uma 

criança não possui habilidades para ser bem-sucedida. Ocorre comportamento 

desobediente quando uma criança opta por se comportar de modo a não atentar para as 

consequências”.  

Tentamos ignorar tal agitação da criança e começamos a brincadeira com os 

múltiplos de 3. Tivemos que parar e começar a brincadeira duas vezes, pois as crianças, 

aparentemente, ainda não tinham entendido o que foi proposto e batiam as palmas no 

momento errado. Inicialmente, pensamos que pudessem estar batendo as palmas em 

momento errado por não terem entendido o significado de “múltiplos de 3”, então 

perguntei o que representava tal termo. Heitor e José responderam que tinham que bater 

palmas apenas quando falássemos os números 3, 6, 9, 12, 15... e assim por diante. 

Confirmada então a compreensão do conteúdo matemático envolvido na brincadeira, 

começamos novamente. Os primeiros participantes a deixarem a brincadeira foram 

Cristiano, José e Guilherme, depois de mais algum tempo saíram Heitor e Lucas, sendo 

então Débora a vencedora.  

No momento de reflexão sobre a atividade, perguntamos novamente quando 

deveriam bater as palmas, escrevendo os números no quadro. Percebi que todos sabiam 

corretamente o momento certo para bater as palmas e, quando questionei por que então 

bateram em momentos errados, responderam que foi por pressa, sem querer ou por desejo 

de vencer a brincadeira (ansiedade). 

 Observamos nessa atividade que o grupo possuía o conhecimento matemático 

adequado e necessário para execução da brincadeira e havia compreendido as regras da 

mesma, porém, devido à falta de concentração e à dificuldade em controlar seus impulsos, 

não conseguia concluí-la perfeitamente.  
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Da mesma forma, durante a brincadeira Resolvendo
40

, observamos que apenas 

Débora e José seguiram corretamente as orientações. Os demais resolveram as operações 

corretamente, mas não conforme proposto para a brincadeira
41

. Finalizada a atividade, 

partimos para o momento de reflexão. Nosso foco eram a compreensão das regras, o 

desenvolvimento da atividade e os resultados obtidos. Nesse momento, resolvemos 

oralmente todos os casos e verificamos as estratégias utilizadas e erros cometidos. 

Verificamos, portanto, que vários dos erros cometidos ocorreram por distração, não por 

incapacidade, e também, talvez, pela dificuldade em seguir regras e instruções. 

Finalizada a atividade, partimos para o momento de reflexão sobre compreensão 

das regras, desenvolvimento e resultados obtidos. Nesse momento, resolvemos oralmente 

todos os casos e verificamos as estratégias utilizadas e erros cometidos. 

Situações como essas corroboram as ideias de Camañes et al. (2008, p. 102): “as 

dificuldades de aprendizagem que as crianças hiperativas apresentam não estão 

diretamente relacionadas ao nível intelectual delas. Frequentemente, essas crianças  têm 

um nível intelectual adequado”.  

Para Lacosta (2008), as dificuldades de aprendizagem do aluno com TDAH são 

obstáculos específicos, gerados pelos próprios sintomas do transtorno, provocando no 

aluno atrasos acadêmicos significativos, apesar de ele ter capacidade. Vimos que as 

dificuldades apresentadas nas atividades e/ou brincadeiras propostas se deram realmente 

pela falta de atenção, impulsividade, dificuldade em seguir regras, agitação motora etc., e 

não por incapacidade cognitiva para resolver as questões matemáticas.  

Outro momento em que afirmações das autoras ficam claras em nossa pesquisa foi 

a atividade „Pintando frações‟.  

Cada aluno recebeu uma folha com atividade e pedi que alguém lesse para o 

grupo e assim José o fez. Pedi ainda que explicassem o que era para ser 

feito e Heitor respondeu corretamente. Em seguida, perguntei ainda como 

deveriam representar metade, quarta parte e terça parte e disse que gostaria 

que alguém que não tivesse falado ainda explicasse para o grupo. 

Guilherme rapidamente levantou a mão e já disparou a falar: metade é um 

meio, quarta parte é um quarto e terça parte é um terço. Disse então: 

“Muito bem, mas como representamos no desenho?” Débora respondeu: 

“Um meio temos que dividir em dois e colorir um...” Antes mesmo de 

Débora terminar, Guilherme já respondeu: “É, é... um quarto é dividido em 

quatro, colore um e... um terço parte em três e rabisca um só”. Todos riram 

                                                 
40

 Cada aluno recebeu um número em uma tira de papel e deveria passar pelas etapas (operações dispostas em 

diferentes mesas espalhadas pela sala), sempre passando para etapa seguinte a partir do resultado da etapa 

anterior. 
41

 Guilherme e Heitor escreveram primeiramente uma expressão e somente ao final resolveram, Cristiano 

apenas multiplicou o número sorteado pelos números de cada etapa em que passava, e Lucas resolvia todas as 

operações, a partir do número sorteado. 
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da maneira como Guilherme falou e perguntei se tinham alguma dúvida e 

todos responderam que não. Disse que já podiam começar atividade. (Diário 

de campo, 15/07/2010) 

   

Apesar da explicação clara, o desenvolvimento da atividade não foi satisfatório. 

Guilherme, por exemplo, relatou o processo da tarefa corretamente, não o fez conforme 

previsto:  

 

Figura 58 – Atividade „Pintando frações‟(Guilherme) 

Oralmente, os alunos demonstraram possuir o conhecimento do conteúdo 

trabalhado, porém, no momento da execução da atividade, percebemos dificuldade em 

conciliar aquilo que foi pensado/planejado com a concretização da tarefa, o que 

associamos à dificuldade em alcançar um alto nível de concentração e verificar o erro ao 

longo da atividade. Observamos então uma das características denominadas por Camañes 

(2008) do estilo cognitivo impulsivo e ineficaz
42

.       

Durante o 22º encontro na qual trabalhamos atividades sobre porcentagem, notamos 

que inicialmente, as crianças estavam bastante dispersas, mas, ao longo da atividade, 

buscamos incentivá-los a responder às questões propostas, tentando verificar a 

compreensão dos procedimentos utilizados, conforme proposto por Ana Miranda, no 

Congresso Nacional de TDAH em 2005
43

 (apud CAMAÑES, 2008, p. 95), tentando 

também fazer com que o processo de aprendizagem não se limite à retenção do conteúdo 

mediante o método de repetição.  

Outra sugestão proposta por Ana Miranda (apud CAMAÑES, 2008), também 

utilizada em nosso trabalho, foi com relação ao método de instrução para solução de 

problemas. Apresentamos uma situação cotidiana (compra em um supermercado), 

                                                 
42

 Dificuldade para adiar a resposta, dificuldade para seguir instruções sequenciais, dificuldade para persistir 

nas tarefas, dificuldade para analisar as informações, dificuldade para alcançar um alto nível de concentração, 

dificuldade na generalização da aprendizagem, dificuldade na motivação e nos principais aspectos 

emocionais para aprendizagem (CAMAÑES, 2008, p. 102). 
43

 Aumentar a compreensão de textos, através de procedimentos de autoinstrução e procedimentos 

colaborativos que envolvam um diálogo, reconhecendo e analisando o significado das palavras, integrando as 

informações do texto com conhecimentos prévios, analisando as informações literais e as inferências 

anafóricas e aquelas baseadas no conhecimento prévio, além da elaboração de macroideias.  
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buscando potencializar a significância da aprendizagem, favorecendo a elaboração de 

estratégias mentais que representem adequadamente a informação do texto do problema e a 

escrita da informação que ele traz. Subdividimos também, as informações em unidades de 

modo a facilitar a resolução do problema e acompanhá-las por meio de esquemas (tabelas) 

que centralizem atenção na partes relevantes da informação.   

 Nessa atividade, os participantes se envolveram mais do que usualmente e se 

concentraram de modo mais intenso que nos encontros anteriores. Percebemos bom 

desempenho dos alunos nesse encontro e acreditamos que atividades com orientações 

fragmentadas, que auxiliem na compreensão e resolução do problema, representação de 

uma situação cotidiana e esquematização (gráficos e/ou tabelas) das informações também 

facilitem sua compreensão.  

Vimos que parte importante de nosso trabalho foram os momentos de reflexão 

baseados nos princípios da autorregulação
44

, buscando fazer com que os alunos 

analisassem o próprio pensamento (metacognição), estratégias utilizadas, motivação e 

interesse empregados no desenvolvimento da atividade. 

Verificamos ainda que cabe ao professor estimular a apropriação de tais processos 

de regulação da aprendizagem, através da consciência que o aluno deve ter daquilo que ele 

pode ou precisa fazer, de forma a refletir sobre a proposta, a estratégia utilizada e os 

resultados obtidos. Considerando também que todo esse processo de autorregulação da 

aprendizagem envolve um processo de índole afetiva/emocional que, não sendo 

diretamente adquirido através da aprendizagem, assumiria assim um caráter mais 

intrínseco ao sujeito (SOUSA, 2006), tornando-o capaz de usar estratégias próprias, testar 

sua eficácia e se sentir motivado para o fazer, sendo protagonista de sua aprendizagem.  

                                                 
44

 Estabelecer objetivos, atender regras, usar estratégias cognitivas apropriadas, organizar o ambiente de 

trabalho, usar os recursos de forma eficaz, monitorar o próprio desempenho, gerenciar o tempo disponível, 

buscar ajuda se necessário, manter crenças de autoeficácia positivas, perceber o valor do aprendizado, 

identificar os fatores que influenciam a aprendizagem, antecipar os resultados das ações, experimentar 

satisfação com o próprio esforço (SCHUNK e ERTNER, 2000, apud, POLYDORO e AZZI, 2010, p. 139).   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao final deste trabalho, vimos o quão complexo é compreender o TDAH, 

principalmente no que tange a seu diagnóstico. Notamos certa discrepância entre o que 

indicam os manuais diagnósticos e o que foi relatado pelas mães e professoras nas 

entrevistas, bem como entre os diagnósticos dos médicos e o comportamento observado ao 

longo dos encontros. Percebemos que nem sempre a dinâmica das aulas regulares contribui 

para o desenvolvimento dos alunos mais agitados e/ou desatentos, e o rótulo que os 

acompanha mais prejudica do que alimenta aproximações mais positivas e eficientes. 

 Outro aspecto a ser destacado é o processo de diagnóstico e a relação que precisa se 

estabelecer entre pais, profissionais e escola ao longo do mesmo. Wright (1995) afirma que 

os critérios diagnósticos do DSM-IV podem funcionar como instrumento de avaliação 

inicial para pais e professores, auxiliando na troca de informações, buscando um consenso 

acerca das evidências diretas da iniciação, duração e grau de comprometimento funcional 

dos sintomas que indicam o TDAH. Contudo, nos casos estudados, essa comunicação/troca 

de informações não aconteceu. Em todas as situações, o encaminhamento ao profissional 

da saúde mental partiu da equipe pedagógica da escola e nem sempre os pais concordavam 

com esse direcionamento. Tanto a mãe do Guilherme quanto a mãe do Lucas, por exemplo, 

afirmaram considerar normal o comportamento desatento, hiperativo e/ou impulsivo dos 

filhos. Fica então uma dúvida: seriam mesmo hiperativos ou impulsivos? Ou o que 

inicialmente poderia ser visto com uma „criança levada‟ passa, após o rótulo, a reforçar as 

características citadas, mais que promover sua superação e autorregulação? Como separar 

as dificuldades afetivas, as carências de várias naturezas e o trabalho realizado nas escolas 

dos comportamentos apresentados pelas crianças? 

 Entendemos que, a princípio, a criança tem seu comportamento controlado por 

adultos, de acordo com normas e regras sociais que tendem a ser internalizadas, de forma 

que o controle externo dá lugar ao autocontrole, podendo todo esse processo se efetivar ou 

não. Quando há o controle externo, mas ao longo do desenvolvimento o autocontrole não 

se desenvolve, pode ser que a conduta impulsiva seja gerada por uma questão patológica. 

Mas, se não há autocontrole por não ter sido controlado inicialmente, aí temos uma questão 

social. 
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 Daí a importância da descrição minuciosa da vida da criança em diferentes 

contextos (familiar, escolar, social e afetiva), para uma verdadeira avaliação 

comportamental, sendo que o que determina se um sujeito é desenvolvido ou não na 

questão atentiva e/ou do autocontrole está além de exames e testes, sendo de caráter social 

e moral. Essa avaliação detalhada e verdadeira é o que auxilia também na delimitação do 

tratamento do transtorno, buscando a superação patológica, bem como a otimização das 

habilidades atentivas e/ou do autocontrole. 

 Por se tratar de um diagnóstico complexo e delicado, é importante que o 

acompanhamento da criança com TDAH seja realizado por uma equipe harmoniosa, 

formada por pais, professores e profissionais da saúde mental. Mas, em alguns dos casos 

estudados (Cristiano, Débora e Lucas), não houve esse acompanhamento, pois eles não 

passaram por consultas de retorno e ainda tiveram o tratamento medicamentoso 

interrompido pelos próprios pais. 

 Vimos ainda que, apesar dos encaminhamentos partirem da equipe pedagógica da 

escola, onde as principais queixas eram as dificuldades de aprendizagem, nenhum aluno foi 

encaminhado para apoio pedagógico e/ou acompanhamento psicopedagógico. 

 E esse foi, então, o principal objetivo do nosso trabalho: conhecer melhor as 

crianças, oferecer apoio pedagógico, especificamente em alguns conteúdos da Matemática, 

buscando elaborar, desenvolver e avaliar uma proposta de ensino baseada no 

desenvolvimento da autorregulação. 

 Tal proposta é apresentada em nosso produto educacional e contém um resumo 

sobre o TDAH, apresentando as principais características de seus sintomas, algumas dicas 

para avaliar sua intensidade e persistência, implicações na escola e interferências no ensino 

e aprendizagem da Matemática, além da descrição comentada das atividades desenvolvidas 

em nossa pesquisa. Todo esse trabalho foi construído no intuito de auxiliar professores, 

supervisores e gestores educacionais a identificar indícios de comportamentos típicos de 

alunos com TDAH, encaminhando-os, em comum acordo com os pais, a um especialista da 

saúde mental para diagnóstico, e elaborar diferentes meios de trabalho para esses alunos 

que apresentam características de desatenção, hiperatividade e/ou impulsividade, podendo 

inclusive se estender para classes comuns, com alunos sem diagnóstico de qualquer tipo de 

transtorno.     

 Retomamos então nossa questão de investigação: Que contribuições um 

acompanhamento extraclasse baseado no desenvolvimento da autorregulação pode trazer 

para o comportamento e a aprendizagem da Matemática desses alunos? 
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 Percebemos o quanto comportamentos característicos do TDAH comprometem os 

alunos, tanto no aspecto da aprendizagem, quanto em suas relações interpessoais, sendo 

esses obstáculos gerados pelos próprios sintomas do transtorno. Vimos que todas as 

crianças participantes da pesquisa tinham capacidade de aprender e desenvolver atividades 

propostas, mas, muitas vezes, a conduta impulsiva os impedia de esperar tempo suficiente 

para pensar e agir, ou apresentavam dificuldades em selecionar informações relevantes e 

manter a atenção durante o tempo necessário. 

 Para tanto, aplicamos e avaliamos em nossos encontros estratégias sugeridas no 

capítulo teórico: identificar as necessidades únicas da criança com TDAH, avaliando suas 

necessidades educacionais e comportamentais, e selecionar diferentes práticas educativas, 

fundamentadas no acompanhamento pedagógico e intervenções comportamentais. A 

identificação das necessidades de cada criança foi realizada durante as observações 

iniciais, em sala de aula, e, a partir dessa análise, nossa proposta de ensino foi delineada 

tentando atender essas carências detectadas. Já em relação às práticas educativas, 

procuramos elaborar atividades, brincadeiras e dinâmicas que fizessem os alunos refletir 

sobre aquilo que os atrapalhava no desempenho escolar.  

 Atividades organizadas, com orientações claras, objetivas e divididas em partes 

menores ajudaram na compreensão e desenvolvimento da sequência de tarefas propostas. 

Toda intervenção comportamental se restringiu à persuasão verbal, buscando sempre 

incentivar a criança a agir corretamente, o que talvez nem sempre ocorresse em sala de 

aula. Por exemplo, quando Lucas, ao tentar ajudar uma colega que havia esquecido o livro 

em casa, se dispôs a pedir à professora para se sentar com ela para acompanharem juntos a 

leitura, talvez ele não tenha conseguido se expressar claramente e a professora entendeu 

que ele tinha esquecido o material. Daí sua atitude de dizer à criança que ele não tinha 

responsabilidade e precisava prestar mais atenção ao organizar seu material. Mas, ao 

corrigir sua fala e explicar que foi a colega que tinha esquecido o livro e não ele, a 

professora apenas responde: “Ah, então pode.”, deixando claro o tratamento diferenciado 

aos alunos. 

 Outro aspecto sugerido por programas instrucionais apresentados no capítulo 

teórico diz respeito ao espaço físico da sala de aula,  que dever ser um ambiente de baixa 

distração, com poucos estímulos visuais e poucos alunos. Pensamos que nem sempre isso é 

possível em escolas públicas comuns, uma vez que, principalmente em turmas dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, costumam-se fixar cartazes e/ou figuras nas paredes das 

salas, buscando reforçar símbolos (letras, algarismos, sinais de operações, etc.) e conteúdos 
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trabalhados. Ainda assim acreditamos que basta propiciar um ambiente adequado para o 

desenvolvimento cognitivo e estimular os alunos para que superem os obstáculos 

provocados pelo transtorno. 

 Em relação à aprendizagem da Matemática, verificamos algumas das dificuldades 

apresentadas por Zentall et al. (1994, apud LACOSTA, 2008), como, por exemplo, 

dificuldade na memória semântica (informação que não está associada a tempo ou lugar), 

dificuldades de leitura e escrita (como, por exemplo, na atividade „Interpretando mapas‟), e 

dificuldade nos procedimentos utilizados para resolução de problemas (como na atividade 

„Descobrindo sequências‟).  

Porém, observamos que os alunos desenvolveram muito bem as atividades nas 

quais pensamos que eles teriam muitas dúvidas. Isso não ocorreu porque foram 

apresentadas de acordo com as estratégias sugeridas para trabalhar com alunos com 

TDAH, o que em grande parte garantiu o bom desempenho.    

 Outras dificuldades apresentadas foram: dificuldades na aquisição de 

procedimentos e estratégias aritméticas para resolução de operações básicas, dificuldade 

em interpretar e utilizar informações fornecidas para resolução de problemas, e dificuldade 

na representação espacial. 

 Utilizamos os princípios da autorregulação, visando a desenvolver o autocontrole, a 

autoinstrução, a autorreflexão e a autocorreção. Para tal, inserimos, em cada atividade, 

brincadeiras e dinâmicas, seguindo as três fases cíclicas propostas por Zimmerman (2000, 

apud, CASTRO et al., 2006): planejamento (análise, organização, estabelecimento de 

regras, expectativas e interesse), desempenho ou controle voluntário (estratégias, execução 

e registro) e autorreflexão (avaliação e correção). 

Com base nesse processo, desenvolvemos nossos encontros no seguinte formato: 

retomada de regras e combinados anteriores (exceto no primeiro encontro); avaliação do 

conhecimento prévio acerca do que seria trabalhado; apresentação da atividade proposta, 

buscando motivar e estimular o planejamento estratégico para desenvolvimento da tarefa; 

execução da atividade; apresentação e avaliação dos resultados obtidos pelos alunos; 

correção, quando possível, e conclusão.  

Ao longo da pesquisa, percebemos que todo esse processo passou a acontecer com 

mais naturalidade, já que os próprios alunos justificavam o desenvolvimento das 

atividades, sem que fizéssemos questionamentos quanto aos procedimentos utilizados e 

validação dos resultados encontrados.  
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 Priorizamos ainda, em todos nossos encontros, a combinação de atividades escritas 

e atividades com movimentação, por perceber que as crianças não conseguem manter 

atenção em uma única atividade por muito tempo. Buscamos desenvolver também 

atividades não rotineiras, lúdicas e que fossem significativas para as crianças participantes 

da pesquisa, de modo a valorizar ao máximo a atenção, concentração, organização, 

planejamento e raciocínio lógico para sua realização, visando ao desenvolvimento da 

motivação, interesse, automonitoração, autocorreção e a autorregulação. 

Devido aos sintomas característicos do TDAH, sempre iniciávamos nossos 

encontros com propostas claras, apresentadas com um tom de voz moderado, buscando 

sempre estimular cada aluno a se empenhar ao longo de todo o encontro. Nosso objetivo 

era fazer com que acreditassem em sua capacidade de realizar as tarefas propostas e 

mantivessem o interesse em aprender, independentemente da complexidade da proposta ou 

dificuldades de aprendizagem. 

Outro aspecto fundamental em nosso trabalho foi o afeto e a atenção dedicada a 

cada aluno, respeitando as necessidades e o ritmo de todos. Assim como Veiga e Simão 

(2004, 2005, apud FRISON, 2007), acreditamos que as ações do professor estão atreladas 

ao contexto da sala de aula, convívio com os alunos e à sensibilidade expressa pela relação 

professor/aluno. 

Reconhecemos que, em uma sala de aula comum, com muitos alunos e sem preparo 

para realizar tal dinâmica, o professor muitas vezes não atua assim. Porém, a natureza das 

atividades desenvolvidas, a dinâmica proposta nos encontros e o afeto são valiosos em 

qualquer contexto, seja com alunos portadores de TDAH ou não. 

 Acreditamos que alcançamos nossos objetivos
45

 e conseguimos responder nossa 

questão de investigação, mas resta ainda uma indagação que ficará para nova pesquisa: 

Como avaliar a aprendizagem da Matemática em alunos com TDAH? Tal questionamento 

surgiu ao percebermos a discrepância entre resultados das avaliações realizadas pela escola 

e o desempenho apresentado em nossos encontros. 

 Chegamos ao final deste trabalho, realizando uma reflexão sobre o percurso desta 

investigação, percebendo a transformação ocorrida em nossa trajetória de vida, um 

crescimento tanto profissional como pessoal. Acima de tudo percebemos que nossa 

                                                 
45

 - Identificar comportamentos de alunos portadores de TDAH, a partir da revisão da literatura; 

- investigar como um grupo de alunos diagnosticados como portadores de TDAH se comporta em um 

trabalho extraclasse com atividades matemáticas variadas, em um ambiente de aprendizagem
45

 organizado, 

afetuoso e com regras claras; 

- analisar as contribuições desse trabalho extraclasse para o comportamento e a aprendizagem matemática 

dos participantes. 
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pesquisa promoveu mudanças significativas nos alunos participantes, mas também em nós,  

pesquisadoras. Houve mudança principalmente em relação à nossa visão acerca do TDAH 

e ao nosso trabalho pedagógico com alunos que apresentam comportamento desatento, 

hiperativo e/ou impulsivo, sejam eles diagnosticados ou não com o transtorno.  Nossa 

caminhada trouxe-nos a consciência da necessidade de respeitar a individualidade de cada 

aluno, que é dotado de potencialidades e limitações e necessita de autocontrole e 

autorregulação. As descobertas proporcionadas pela pesquisa impulsionaram a abertura de 

novos caminhos que não significam a conclusão do estudo, mas embasamento para novos 

questionamentos, reflexões e escritos sobre ensino e aprendizagem da Matemática a alunos 

com TDAH.  

 Finalizamos nosso trabalho com a seguinte reflexão:  

Todos os alunos, sejam suas dificuldades e incapacidades circunstanciais, 

físicas, intelectuais ou sociais, têm a mesma necessidade de serem aceitos, 

compreendidos e respeitados em seus diferentes estilos e maneiras de 

aprender, quanto ao tempo, interesse e possibilidades de ampliar e de 

aprofundar conhecimentos, em qualquer nível escolar (MANTOAN, 2004, 

p. 33).   

 

 E é nessa perspectiva que encerramos nosso estudo, acreditando que o respeito à 

necessidade educacional de cada aluno pode minimizar prejuízos cognitivos provocados 

por dificuldades físicas, intelectuais ou sociais.   
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO INICIAL PARA PAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Luzia, 24 de março de 2010 

 

Caros Pais, 

 

Estou estudando o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e sua 

relação com a aprendizagem da Matemática. Minha proposta é oferecer um 

acompanhamento pedagógico a um grupo de alunos do 5º ano dessa escola, sem qualquer 

custo para os pais. Inicialmente, estou realizando um levantamento dos alunos de 5º ano 

que foram diagnosticados como portadores de TDAH. 

 

Para isso, preciso que você responda o seguinte: seu(sua) filho(a) possui um 

relatório/laudo médico no qual tenha sido diagnosticado com tal transtorno?  

( ) Sim ( ) Não 

 

Se você marcou SIM, responda: 

Em que ano seu filho(a) foi diagnosticado(a)? ___________________________________ 

Qual o nome do médico ou da clínica? _________________________________________ 

Seu(sua) filho(a) tem recebido acompanhamento médico? ( ) Sim ( ) Não  

 

Por favor, devolva esse bilhete à professora de seu(sua) filho(a) até o dia 31/03/2010. 

Muito obrigada por sua colaboração!!! Profa. Rosana Martins. 
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APÊNDICE B: TERMOS DE ESCLARECIMENTO E CONSENTIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _______________________________ pai(mãe) ou responsável legal do(a) 

estudante(a) _______________________________________________, fui informado(a) 

que meu(minha) filho(a) foi convidado(a) pela Profa. Rosana Santana Martins, aluna do 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto, a 

participar de sua pesquisa. Sei que tal pesquisa conta com o apoio da direção dessa escola. 

Estou ciente que este projeto envolve o desenvolvimento de uma proposta de 

ensino de Matemática que auxilie os alunos portadores de Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH) na aprendizagem dessa disciplina. Sei ainda que 

participarão dessa pesquisa até 10 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental indicados pela 

direção da escola como portadores do TDAH, que desejem participar e contem com a 

autorização dos pais ou responsável.  

Fui informado(a) de que as atividades acontecerão na própria escola, no 1º 

semestre de 2010, durante cerca de dois ou três meses, duas vezes por semana em horário 

diferenciado das aulas, e que não envolverá qualquer gasto para família e nem para a 

escola, uma vez que a pesquisadora providenciará todos os materiais necessários. Sei que 

meu filho(a) não será prejudicado, pois as aulas seguirão normalmente no horário regular 

e que podemos desistir de participar do projeto a qualquer momento. 

Finalmente, estou ciente de que algumas atividades serão gravadas em áudio (voz) 

e vídeo e que nenhum estudante, pai, professor ou escola, terá seu nome real mencionado 

em qualquer registro produzido. Além disso, terei acesso aos resultados do estudo por 

meio de uma reunião na escola, tão logo os mesmos estejam disponíveis e poderei acessar 

a pesquisa completa na página do Mestrado. 

Me sinto esclarecido(a) acerca da proposta, concordo com a participação de 

meu(minha) filho(a) na pesquisa e permito que algumas aulas de Matemática sejam 

gravadas em vídeo e áudio.    

 

______________________________               ____________________________ 

Assinatura do Pai ou Responsável                                     Identidade 

 

Santa Luzia, _______ de _____________________ de 2010. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (estudante menor) 

 

 

Eu, _______________________________, estudante do 5º ano do Ensino 

Fundamental, fui convidado(a) pela Porfa. Rosana Santana Martins, a participar de um 

projeto e sei que ela conta com o apoio da direção dessa escola . 

 Sei que o projeto foi criado para ajudar os alunos que têm dificuldade para se 

concentrar nas tarefas de Matemática e encontram dificuldade em aprender os conteúdos 

ensinados na sala de aula. Essas atividades serão realizadas fora do horário das aulas de 

Matemática e não terei (nem meus pais) gastos.  

Sei que algumas atividades serão gravadas em áudio e vídeo para que Rosana faça 

sua pesquisa, porém, ela não registrará meu nome, nem de meus colegas, professores ou 

escola, em nenhum documento. 

 Finalmente, sei que posso desistir de participar do projeto a qualquer momento.  

Quero participar do projeto e aceito que a Profa. Rosana filme e grave algumas 

atividades. Caso meus pais ou responsável legal permitam, farei parte do projeto.  

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do aluno 

 

Santa Luzia, _______ de _____________________ de 2010. 
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APÊNDICE C: ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 

 

 

Pais 

 

1. Você têm outros filhos? 

2. [Nome da criança] é o mais velho, mais novo...? 

3. Como [nome da criança] era quando tinha 1 anos? (era muito quieto 

levado...?) 

4. Quando você recorda o comportamento do todos os seus filhos quando eram 

bem pequenos, você percebe diferenças entre eles? 

5. Pense no(a) [nome da criança]: 

a) Como ele(a) se comporta quando está em casa? 

b) Como ele(a) se comporta quando está brincando com vizinhos, 

primos e amigos do bairro? 

c) Como você acha que ele(a) se comporta na escola? 

d) Esther consegue contar o que acontece na sala de aula? 

e) De que aulas ele(a) mais gosta? Por quê? 

f) Como é a aprendizagem de forma geral? 

g) E a aprendizagem da matemática? 

h) Sempre foi assim? 

i) Quando você percebeu que precisava levar [nome da criança] ao 

médico? 

j) Por quê? Como era o comportamento de [nome da criança]? 

k) Como e quando se deu o diagnóstico? 

l) A criança faz algum tratamento/acompanhamento? Qual? 

m) Já consegue observar mudanças após iniciação do tratamento? Quais? 

Professoras (antigas e atuais) 

 

1) Como era/é seu comportamento em sala de aula? 

2) Como era/é sua convivência com os amigos, professores e demais 

funcionários da escola? 

3) Quais eram/são as principais dificuldades e habilidades da criança? 

4) Como era/é a aprendizagem de forma geral? 

5) E a aprendizagem da Matemática? (somente para professoras dessa 

disciplina) 

6) Sempre foi assim? 

7) Como e quando a criança apresentava/apresenta comportamentos desatentos 

e/ou hiperativos? 

8) Como você procurava/procura ajudá-lo? 

9) Você tentou/tenta pedir ajuda aos pais? Em caso afirmativo, como foi o 

retorno? 
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APÊNDICE D: ENTREVISTAS COM PAIS  

 

 Mãe da Débora 

 

1. Você tem outros filhos? 

R: Sim, mais dois meninos: um de 10 meses e outro de 6 anos e meio. 

 

2. Como Débora era quando tinha 1 ano?  

R: Ah, ela era bem comportada muito boazinha mesmo. Ela ficou difícil quando 

tive o segundo filho e mais ainda depois do terceiro. Débora é muito ciumenta. Ela 

ficou triste também quando a madrinha foi embora pra outra cidade, aí logo em 

seguida um avô faleceu, o outro adoeceu... muita perda né. 

 

3. Quando você recorda o comportamento do todos os seus filhos quando eram bem 

pequenos, você percebe diferenças entre eles? 

R: Não tem muita diferença não todos sempre foram muito quietos, tem bons 

comportamentos, mas Débora não tem amigos da sua idade apesar de ser muito 

influenciável e conversar com todo mundo. 

P: Influenciável como? 

R: Ah.. .ela vai muito pela cabeça das colegas, não tem personalidade própria 

P: Entendi 

 

4. Pense na Débora: 

a) Como ela se comporta quando está em casa? 

R: Ah ela gosta de escutar músicas... guarda as letras com muita 

facilidade(risos) não entendo isso, coisas da escola sempre esquece, nunca 

lembra. Também gosta muito de assistir TV. 

P: E quanto às atitudes? 

R: Débora é muito desorganizada, muito preguiçosa... para fazer as 

atividade tenho que ta (sic) perto, muito dependente 

 

b) Como ela se comporta quando está brincando com vizinhos, primos e 

amigos do bairro? 

R: É sorridente, feliz. Não gosta de perder, mas brinca mais com adultos 

P: Mas que tipos de brincadeiras? 

R: Esses jogos... tipo baralho, de mesa... 

P: Entendi mas, esses jogos geralmente tem muitas regras. Como ela lhe dá 

com essas regras já que disse que ela não gosta de perder? 

R: Ah ela não aceita não, se perde briga mesmo 

 

c) Como você acha que ela se comporta na escola? 

R: Acho que ela conversa bastante, é isso que atrapalha sua atenção. 
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d) Débora consegue contar o que acontece na sala de aula? 

R: Não. Ela tem medo, só comenta depois que ou perguntando aos 

pouquinhos o que já sei, pois minha irmã dá aula aqui. 

P: Mas ela tem medo por quê? 

R: Ah (risos) eu sou muito nervosa, estressada... as vezes grito muito com 

eles 

 

e) De que aulas ela mais gosta? Por quê? 

R: Tem dia que gosta de matemática. Tem dia que gosta de português. Acho 

que depende da atividade que a professora dá. 

 

f) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Ah... acho que ela aprende melhor quando alguém lê pra ela. 

 

g) E a aprendizagem da matemática? 

R: Eu brigava muito com ela por causa da tabuada quero que ela faça as 

contas de cabeça e ela fica usando pauzinhos. Tem também dificuldade na 

divisão e com probleminhas. 

P: Por que você não gosta que ela usa métodos alternativos de contagem 

além do cálculo mental? 

R: Porque acho que ela já passou dessa fase, tem que saber de cor. 

 

h) Sempre foi assim? 

R: Não. Não tinha muita dificuldade, mas precisava de alguém por perto 

para fazer seus para casa. Depois que comecei a trabalhar e das perdas 

sofridas ela tem mudado bastante. 

 

i) Quando você percebeu que precisava levar Débora ao médico? 

R: Desde a 2ª série as professoras tem observado que a Débora está 

desatenta, demora para copiar, quando fala com ela parece não ouvir. 

P: Mas a iniciativa de procurar ajuda clínica foi sua? 

R: A escola passou um encaminhamento né. 

 

j) Por quê? Como era o comportamento de Débora? 

R: Ah ela ficava triste, tava com dificuldade para aprender... muito apática. 

 

k) Como e quando se deu o diagnóstico? 

R: Foi a escola que mandou aquela folha (encaminhamento) para o 

psicólogo. Aí a psicóloga mandou para neurologista que fez alguns testes e 

o eletroencefalograma, que não acusou problema 

 

l) Ela faz algum tratamento/acompanhamento? Qual? 

R: O único tratamento é terapêutico com a psicóloga uma vez por semana, 

mas tem dois meses que ela não vai porque trocou o convênio do meu 
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marido e ainda não cadastraram a psicóloga dela E quero levar ela para 

fonoaudióloga. 

P: Por quê? 

R: Ah to achando que ela tem é dislexia viu 

P: O que te leva pensa isso? 

R: Ela tem mais dificuldade em leitura e escrita, aí já me falaram que pode 

ser dislexia 

 

m) Já consegue observar mudanças após iniciação do tratamento? Quais? 

R: Não 

 

 

  Mãe do Cristiano 

 

1. Você tem outros filhos? 

R: Sim. Mais um de 3 anos. 

 

2. Como Cristiano era quando tinha 1 ano? 

R: Ah... ele era tranqüilo, quieto, não incomodava muito não. 

 

3. Quando você recorda o comportamento do todos os seus filhos quando eram bem 

pequenos, você percebe diferenças entre eles? 

R: O segundo é mais agitado. Cristiano tem é muito ciúme do pequenininho. 

 

4. Pense no Cristiano: 

a) Como ele se comporta quando está em casa? 

R: Nossa... não para quieto nem para assistir o desenho que gosta muito 

Adora brincar na rua: jogar bola, soltar papagaio... essas coisas assim. 

 

b) Como ele se comporta quando está brincando com vizinhos, primos e 

amigos do bairro? 

R: Tem muitos amigos lá perto de casa e brinca numa boa com os meninos. 

Emburra fácil. Mas não é agressivo. 

 

c) Como você acha que ele se comporta na escola? 

R: Ah não deve parar um minuto deve conversar demais. Em casa, não 

para pra fazer dever, inventa tudo pra deixar atividade. 

P: Tipo... 

R: Joga borracha no chão para levantar e pegar, levanta para beber água, 

diz que ouviu alguém chamando no portão... e por ai vai. 

  

d) Cristiano consegue contar o que acontece na sala de aula? 
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R: Não. E, se pergunta diz que não sabe, não lembra. Ih ele é muito 

esquecido: se ler um texto pra ele e perguntar algo depois, ele não sabe 

responder. 

 

e) De que aulas ele mais gosta? Por quê? 

R: Matemática. Não sei porquê, mas é o que ele sempre diz gostar. 

 

f) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Lento... Nossa ele é muito devagar em tudo por tudo. Tem muita 

dificuldade em leitura, dificuldade para concentrar. 

 

g) E a aprendizagem da matemática? 

R: Vai bem, mas na hora na prova não se sai bem... Não sei se fica nervoso 

vendo os colegas terminarem e ele ficando pra trás... sinceramente não sei 

porque não. 

  

h) Sempre foi assim? 

R: Sempre. O pai também tem muita dificuldade, só foi aprender escrever o 

nome com quinze anos, não completou nem o 1º grau. Se pega um troco fica 

um tempão pensando. Pergunto pra ele porque não volta a estudar, ele diz 

que não precisa. Mas acho que é vergonha. O Cristiano também, acho que 

tem vergonha de perguntar em sala de aula. 

 

i) Quando você percebeu que precisava levar Cristiano ao médico? 

R: Na 2ª série ele foi encaminhado para um psicólogo pela escola por 

indisciplina, desatenção e dificuldade para aprender. 

P: Mas como se deu o diagnóstico? 

R: Pois é, do psicólogo ele foi para um neurologista aí que descobriram 

esse transtorno.  

 

j) A criança faz algum tratamento/acompanhamento? Qual? 

R: Faz. Atualmente faz acompanhamento com terapeuta natural fazendo 

uso de florais. Já tomou Ritalina, as parei de dar porque ele tava ficando 

muito nervoso e mais agitado. 

P:  O Cristiano teve algum retorno com o neurologista? 

R: Não. Foi só esse dia mesmo. 

 

k) Já consegue observar mudanças após iniciação do tratamento? Quais? 

R: Só depois da terapia natural e ele melhorou bastante a atenção e a 

agitação. 

  Mãe do José 

 

1. Você tem outros filhos? 
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R: Sim. Um de 26 mais duas: uma de 24 e outra de 20. 

 

2. Como José era quando tinha 1 ano?  

R: Ele era espertinho, andou e falou muito cedo. Até 6 anos era muito levado, 

nossa. 

P: Que tipo de levadeza? 

R: Escrevia em paredes, subia  em tudo que via pela frente, saia correndo do nada. 

P: Sério? 

R: Era, nossa Hoje? Hoje não. Todos se espantam como ele está quieto. Tem gente 

que fala assim: “Nem parece aquele José” 

 

3. Quando você recorda o comportamento do todos os seus filhos quando eram bem 

pequenos, você percebe diferenças entre eles? 

R: Os outros sempre foram mais tranqüilos. O José foi o mais levado de todos. 

 

4. Pense no José: 

a) Como ele se comporta quando está em casa? 

R: Ele gosta de ver desenho, de ouvir música... essas coisas assim... Agora 

brigar, ele briga muito com a sobrinha de 5 anos 

P: Mas brigam por qual motivo? 

R: Ah por televisão, por brinquedos, quando tão brincando... coisa de 

menino mesmo 

 

b) Como ele se comporta quando está brincando com vizinhos, primos e 

amigos do bairro? 

R: José gosta de andar de bicicleta e adoro banco imobiliário. 

 

c) Como você acha que ele se comporta na escola? 

R: Olha, na escola a professora reclamava que ele conversava muito, mas 

respeita quando é chamado atenção Ele é muito distraído também. Todas 

as professoras sempre falavam que qualquer coisa na mão dele vira 

brinquedo, até borracha vira borracha. 

 

d) José consegue contar o que acontece na sala de aula? 

R: Comenta sim, conta tudo que acontece Sempre reclama que  a 

professora apaga o quadro antes dele terminar, ele é muito devagar para 

copiar. 

 

e) De que aulas ele mais gosta? Por quê? 

R: Adora Matemática e não gosta de Português de jeito nenhum. Sempre 

pede para ler o para casa pra ele. José é muito dependente sabe? Até 

dormir ele dorme comigo.  

  

f) Como é a aprendizagem de forma geral? 
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R: Ele é muito ruim em leitura e escrita. Percebo que quando alguém lê pra 

ele, ele entende melhor e tem muita preguiça de escrever. 

 

g) E a aprendizagem da matemática? 

R: É boa. As notas de Matemática não são muito ruim não. Geralmente tira 

P. E também, não tem muita queixa da professora não. 

 

h) Sempre foi assim? 

R: Sempre. 

 

i) Quando você percebeu que precisava levar José ao médico? 

R: Foi em... 2006. É, acho que é isso mesmo. Ele veio com relatório da 

escola pedindo para levar ele no psicólogo. 

 

j) Por quê? Como era o comportamento de José? 

R: Ah... a escola mandou porque tinha muita dificuldade. Se desse um livro 

pra ele ler, só folheava, não lia nada. Aí agora a supervisora  pediu pra 

levá-lo na fonoaudióloga. Mas teve só 2 consultas. 

 

k) Como e quando se deu o diagnóstico? 

R: A psicóloga só fez uns testes com ele e pediu o relatório da escola. 

P:  Fez alguma entrevista com ele? 

R: Só algumas perguntas, mas foram poucas. 

 

l) Ele faz algum tratamento/acompanhamento? Qual? 

R: Agora começou com a fono né. 

P: Mas fez uso de algum medicamento? 

R: Ele tomava uma vitamina que a psicóloga receitou... não lembro o nome, 

mas deixava mais lento ainda, ai fui e parei de dar. 

 

m) Já consegue observar mudanças após iniciação do tratamento? Quais? 

R: Ah, já... Depois das consultas com fono já me surpreendi com a leitura 

dele. 

 

 Mãe do Lucas 

 

1. Você tem outros filhos? 

R: Não. 

P: Desculpa, mas realmente não entendo no primeiro dia durante a apresentação ele 

disse mesmo que não tinha irmãos que moravam ele, você, a mãe, o pai e a avó. 

Certo dia conversando sobre algo que não me lembro, ele comentou: “Ah o meu 

irmão...”, mas não o questionei porque as outras crianças estavam perto. 

R: (risos) É... é a maior confusão mesmo. Ele tem um irmão por parte de pai. 
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P: Que não mora com vocês? 

R: Não. Nem o pai dele mora com a gente. O pai que ele fala que mora com ele é o 

meu pai, mas na verdade é avô dele. 

P: Mas Lucas tem contato com o pai biológico e com a família dele? 

R: Não. Ele não gosta de ir pra lá desde que ele viu o pai e a esposa dele brigando. 

Ele tinha uns 3 anos e daí ele passou ter medo do pai. 

P: Entendi. 

R: Ainda além de chamar esses dois de pai, o pai dele e meu pai, ele chama o 

marido da minha irmã também de pai. Porque assim...  eu engravidei com 15 anos 

então minha irmã e meu cunhado sempre me ajudaram muito com Lucas e ele é 

doido com eles. 

 

2. Como Lucas era quando tinha 1 ano?  

R: Ah menina...Lucas sempre foi agitadinho, andou com 9 meses e também falou 

rápido e eu sou muito nervosa sabe não tenho um pingo de paciência. 

 

3. Pense no Lucas: 

a) Como ele se comporta quando está em casa? 

R: Brinca com os bichos lá em casa mesmo, cachorro, coelho, galinha... Ele 

fica mais com minha mãe e minha irmã. Eu trabalho o dia inteiro e faço 

curso a noite você já viu né. Quando tá assistindo TV sempre tá comendo 

alguma coisa acho que é por ansiedade por ter que ficar quieto. 

 

b) Como ele se comporta quando está brincando com vizinhos, primos e 

amigos do bairro? 

R: Ele não amigos na rua na e primos também. Só vê de vez em quando não 

costuma brigar, mas só gosta de brincadeiras agitadas. 

 

c) Como você acha que ele se comporta na escola? 

R: Ih... acho que não obedece, não fica quieto, não deve parar pra nada 

Dormindo ele mexe na cama a noite toda. 

 

d) Lucas consegue contar o que acontece na sala de aula? 

R: Não. Se alguém pergunta fala que foi bom e só. 

 

e) De que aulas ele mais gosta? Por quê? 

R: Nunca falou que gosta de outra não. Aliás ele não comenta nada, nada, 

nada da escola... Ah não uma vez ele chegou todo empolgado que tirou PM 

em um trabalho. Mas foi só essa vez também. 

 

f) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Aprende rápido e esquece rápido; Tem muita dificuldade de guardar as 

coisas. Nas provas ele saiu super mal, mas quando mandamos ele refazer 

em casa ele faz tudo direitinho. Não sei o que acontece. 



 177 

  

g) E a aprendizagem da matemática? 

R: Mesma coisa. 

 

h) Sempre foi assim? 

R: Sempre. Vejo que tem capacidade, mas falta concentração e força de 

vontade. 

  

i) Quando você percebeu que precisava levar Lucas ao médico? 

R: Foi encaminhado pela escola o início desse ano a um psicólogo, daí 

mandaram consultar com neurologista, fonoaudiólogo, otorrino e 

oftamologista. 

 

j) Por quê? Como era o comportamento de Lucas? 

R: Olha, eu acho os comportamentos dele normais. São levadezas de 

menino mesmo. Eu também sou assim desatenta, agitada... 

 

k) Como e quando se deu o diagnóstico? 

R: Todos esse médicos fizeram vários exames, mas nenhum deu nada ai 

voltamos na psicóloga ele fez mais um monte de testes ai que ela falou que 

ele é hiperativo. 

 

l) A criança faz algum tratamento/acompanhamento? Qual? 

R: Ele toma Ritalina e Fluoxetina. 

P: Na psicóloga ele continua indo? 

R: Não. Foi só duas vezes: Uma consulta e um retorno. 

 

m) Já consegue observar mudanças após iniciação do tratamento? Quais? 

R: No início sim. Mas já ta fazendo tudo de novo. 

 

 Mãe de Guilherme 

 

1. Você tem outros filhos? 

R: Tenho mais um casal. 

P: Quantos anos eles tem? 

R: A menina tem 13 e o menino 6. 

P: Então Guilherme é o segundo? 

R: Isso. 

 

2. Como Guilherme era quando tinha 1 ano?  

R: Ah ele era normal Rosana. Era um pouco agitadinho, mas acho normal. 

 

3. Quando você recorda o comportamento de todos os seus filhos quando eram bem 

pequenos, você percebe diferenças entre eles? 
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R: Guilherme sempre foi o mais impossível em tudo por tudo. 

 

4. Pense no Guilherme: 

a) Como ele se comporta quando está em casa? 

R: Nossa Rosana falando ninguém acredita. Na mesma hora que está bem 

tranqüilo já sai naquela correria, se ta todo mundo conversando sobre um 

assunto ele começa falar coisas sem conexão... nossa tira a gente do sério. 

 

b) Como ele se comporta quando está brincando com vizinhos, primos e 

amigos do bairro? 

R: Até que é paciente de menos com um primo dele que é surdo. Mas só 

gosta de brinca de correr, pular, lutinha esse tipo que ele gosta. 

 

c) Como você acha que ele se comporta na escola? 

R: Pra falar verdade nem sei. As vezes fala bem outras vezes ela me 

chamam lá e descascam ele, já não sei o que eu faço. 

 

d) Guilherme consegue contar o que acontece na sala de aula? 

R: Não. Não conta nada. 

 

e) De que aulas ele mais gosta? Por quê? 

R: Nenhuma. Só gosta de desenhar mais nada. 

 

f) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Não faz nada, não copia, não lê, não faz para casa, não presta 

atenção...é difícil. 

 

g) E a aprendizagem da matemática? 

R: No início do ano ele tava em outra turma, lá ele fazia mais as coisas, 

acertava tudo em Matemática, porque gostava da professora, mas não 

gostava da de Português de jeito nenhum até que mudaram ele de sala e 

agora ta assim. 

 

h) Sempre foi assim? 

R: Sempre. Sempre. Sempre. Não muda nada. 

 

i) Quando você percebeu que precisava levar Guilherme ao médico? 

R: Ele foi encaminhado pela escola, por mim eu não levava, o pai dele 

também fala que é safadeza dele. 

 

j) Por quê? Como era o comportamento de Guilherme? 

R: Agitado demais, ninguém da conta ai não fazia nada na escola. 

 

k) Como e quando se deu o diagnóstico? 
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R: Foi uma psiquiatra que falou que ele tem TDAH só com testes mesmo 

nunca fez um exame. 

 

l) Ele faz algum tratamento/acompanhamento? Qual? 

R: Tá fazendo tratamento com psicóloga e psiquiatra. Agora ele ta tomando 

Respiridora, mas já tomou Ritalina e não resolveu nada. 

 

m) Já consegue observar mudanças após iniciação do tratamento? Quais? 

R: Ah muito pouco Rosana, ainda tem muito que melhorar. 

 

 Mãe de Heitor 

 

1. Você tem outros filhos? 

R: Mais um de 4 anos 

 

2. Como Heitor era quando tinha 1 ano? 

R: Heitor era um pouco agitado, não dormia de dia, andou antes de 10 meses tinha 

que ficar atrás dele o tempo todo. 

 

3. Quando você recorda o comportamento do todos os seus filhos quando eram bem 

pequenos, você percebe diferenças entre eles? 

R: São muito parecidos, mas o Otto é mais autoritário e o Heitor mais impaciente. 

 

4. Pense no Heitor: 

a) Como ele se comporta quando está em casa? 

R: Gosta de brincar de bola, de baralho com os tios, agora tem soltado 

muito papagaio. 

 

b) Como ele se comporta quando está brincando com vizinhos, primos e 

amigos do bairro? 

R: Ele faz amizade fácil, não liga de emprestar brinquedos dele, mas brinca 

mais na rua e não é de brigar. 

 

c) Como você acha que ele se comporta na escola? 

R: Coitada das professoras (risos) ele adora fazer gracinha para os 

colegas, chamar atenção das meninas... mas estudar mesmo que é bom, 

nada. Já falei com ele moça nenhuma quer menino burro não. 

 

d) Heitor consegue contar o que acontece na sala de aula? 

R: Da boca dele não sei nada. É como se nem tivesse saído de casa. 

Quando elas mandão bilhete para eu assinar ele falsifica, se tenho que ir lá 

ele rasga... é difícil. 
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e) De que aulas ele mais gosta? Por quê? 

R: Matemática ele se sai melhor, tem raciocínio bom pra essas coisas. 

 

f) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Ele é esperto, inteligente, mas não sabe usar tudo isso que tem. Nossa 

ele é muito malandro, se não pegar no pé dele não sei o que dá viu. 

 

g) E a aprendizagem da matemática? 

R: É como te falei, é boa, mas ele tem que querer. Já fizemos tudo que 

estava em nosso alcance, mas o sucesso dele depende exclusivamente dele. 

 

h) Sempre foi assim? 

R: Sempre. Desde o jardim as professoras falam tudo isso que já to cansada 

de ouvir. 

 

i) Quando você percebeu que precisava levar Heitor ao médico? 

R: A escola que pediu. 

 

j) Por quê? Como era o comportamento de Heitor? 

R: Por causa da agitação e dificuldade de leitura e escrita. Todo mundo 

falava “Isso não é normal”. 

 

k) Como e quando se deu o diagnóstico? 

R: Tem uns 4 anos que levei ele no neurologista ele pediu um 

eletroencelofograma. Aí que detectou o TDAH. 

 

l) A criança faz algum tratamento/acompanhamento? Qual? 

R: Faz tratamento com psicólogo e toma Imprinina 2 comprimidos a noite. 

Mas já tomou Ritalina e não resolveu. 

 

m) Já consegue observar mudanças após iniciação do tratamento? Quais? 

R: Só com remédio. Nas férias, por exemplo, nosso Deus ninguém da conta. 
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APÊNDICE E: ENTREVISTAS COM PROFESSORAS  

 Professora do Guilherme  

 

1) Como se comporta em sala de aula? 

R: Sempre foi um aluno inquieto, disperso e que adora brincar com os colegas. 

 

2) Como é sua convivência com os amigos, professoras e demais funcionários da 

escola? 

R: Sua convivência é instável, há momentos que está amigável e outros que não 

suporta a presença e começa brigar e criticar. 

 

3) Quais as principais dificuldades e habilidades da criança? 

R: Olha tem muita dificuldade em leitura, interpretação de fatos implícitos e 

explícitos. Sua produção é sempre muito restrita e sem coerência e coesão, não 

esceve nada com nada. 

 

4) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Sua aprendizagem fica muito a desejar, pois seu progresso é lento e difícil de 

ser visto... parece que não quer mostrar sua capacidade sabe? 

 

5) Como e quando a criança apresenta comportamentos desatentos e/ou 

hiperativos? 

R: Sempre Rosana. Eu o conheço deste do de 2009 e apresenta as mesmas 

características. 

 

6) Como você procura ajudá-lo? 

R: Sempre que possível, mas ele não segue normas e combinados. 

 

7) Você tenta pedir ajuda aos pais? Como foi o retorno. 

R: Sim, fizemos combinados que a mãe não cumpriu e também é cheia de histórias. 

Acredito que precise de ajuda também. 

 

 Professora de Débora  

 

1) Como se comporta em sala de aula? 

R: Ela é até participativa, mas se dispersa com facilidade e conversa bastante. 

 

2) Como é sua convivência com amigos, professoras e demais funcionários da 

escola? 

R: Boa... ela é muito educada, respeitosa, afetuosa... muito boazinha. 

 

3) Quais as principais dificuldades e habilidades da criança? 
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R: Leitura, interpretação, raciocínio lógico e ortografia. Isso que venho tentado 

melhorar nela. 

 

4) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Lenta. Ela é um pouco devagar aí junta com a dificuldade que tem, então não 

progride muito não.  

 

5) Como e quando a criança apresenta comportamentos desatentos e/ou 

hiperativos? 

R: Olha hiperativa ela não é, mas é desatenta demais, nunca parece prestar 

atenção. 

 

6) Como você procura ajudá-lo? 

R: Atenção redobrada. Sempre que possível procuro atende-la individualmente. 

 

7) Você tenta pedir ajuda aos pais? Como foi o retorno? 

R: Já, converso sempre com a família e eles fazem sempre o que é solicitado. 

 

 Professora do Cristiano 

 

1) Como se comporta em sala de aula? 

R: Agitado, agressivo, desatento, falante, conflituoso... aí ele é demais viu. 

 

2) Como é sua convivência com os amigos, professores e demais funcionários da 

escola? 

R: Ah as vezes ele responde quando é chamada a atenção. 

 

3) Quais as principais dificuldades e habilidades da criança? 

R: Ele tem muita dificuldade em raciocínio lógico, interpretação, leitura, 

ortografia, produção textual e habilidades... ah Rosana ele é muito paradão. 

 

4) Como é sua aprendizagem de forma geral? 

R: Lenta. 

 

5) Como e quando a criança apresenta comportamentos desatentos e/ou 

hiperativos? 

R: O tempo todo. 

 

6) Como você procura ajudá-lo? 

R: Sempre com atenção redobrado sobre ele, mas nem sempre tenho paciência. 

 

7) Você tenta pedir ajuda aos pais? Como foi o retorno? 

R: Sim, são atenciosos e atendem as solicitações, mas tudo depende dele mesmo. 
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 Professora de Lucas 

 

1) Como se comporta em sala de aula? 

R: Agitadíssimo e completamente desatento, tudo que não pode lhe chama atenção. 

 

2) Como é sua convivência com os amigos, professoras e de mais funcionários da 

escola? 

R: É muito carente, atende as solicitações, mas muito agitado e as vezes briga 

muito com os colegas. 

 

3) Quais as principais dificuldades e habilidades da criança? 

R: Nossa ele tem muita dificuldade em tudo que está ligado a escola (risos). Em 

português sua interpretação é péssima, não consegue ligar fatos. Raciocínio lógico 

e noção espacial é um horror, você já deve ter percebido. 

 

4) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Devagar, quase parando. 

 

5) Como e quando a criança apresenta comportamento desatentos e/ou 

hiperativos? 

R: Sempre. 

 

6) Como você procura ajudá-lo? 

R: Procuro ajudá-lo sempre que posso com atenção redobrada e atendimento 

individual. 

 

7) Você tenta pedir ajuda aos pais? Como foi o retorno? 

R: Raramente a mãe aparece, quem sempre vem é avó ou a tia. Sempre nos ouvem 

muito bem, mas ele precisa da mãe também né.  

 

 Professora de Débora 

 

1) Como se comporta em sala de aula? 

R: Conversa muito fora de hora com colegas ao lado, é pouco participativa 

durante as atividades orais, parece um pouco tímida. 

 

2) Como é sua convivência com os amigos, professoras e de mais funcionários da 

escola? 

R: É amiga dos colegas, tem uma boa convivência em geral. É bastante prestativa 

e carinhosa comigo. 

 

3) Quais as principais dificuldades e habilidades da criança? 

R: Tem dificuldades as vezes de se concentrar, mas é bem caprichosa com os 

cadernos. 
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4) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Boa. 

 

5) E a aprendizagem da matemática?  

R: Ela se destaca em relação a turma conseguindo ter um bom desempenho nas 

atividades avaliativas e naquelas dadas em sala.  

 

6) Sempre foi assim? 

R: Melhorou muito nesse trimestre as notas nas atividades avaliativas e está 

sempre mostrando atividades feitas em sala e tem acertado na maioria das vezes, 

sendo uma das primeiras a terminar. 

 

7) Como e quando a criança apresenta comportamento desatentos e/ou 

hiperativos? 

R: Quando está sentada perto de colegas que conversam muito, ela se dispersa da 

aula e também conversa. 

 

8) Como você procura ajudá-lo? 

R: Chamando atenção do grupo incluindo ela, e quando faço mapeamento da sala, 

separo o grupo.                                                                                                                                                                                                                                                            

 

9) Você tenta pedir ajuda aos pais? Como foi o retorno? 

R: Eu mesma nunca precisei chamar os pais. 

 

 Professora de José 

 

1) Como se comporta em sala de aula? 

R: É bem comportado, participativo, e sempre faz as atividades solicitadas. 

 

2) Como é sua convivência com os amigos, professoras e de mais funcionários da 

escola? 

R: Tem uma boa convivência com todos funcionários, colegas, professoras, nunca 

discuti ou causa algum conflito. 

 

3) Quais as principais dificuldades e habilidades da criança? 

R: Bom, dificuldade... ele é bastante lento ao copiar atividades do quadro, mas 

consegue resolver as atividades de matemática em folha com agilidade. 

 

4) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Boa 

 

5) E a aprendizagem da matemática?  
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R: Em matemática ele está conseguindo assimilar a maioria das atividades e 

conteúdos, e tirando boas notas nas avaliações. 

 

6) Sempre foi assim? 

R: Tem melhorado ultimamente. 

 

7) Como e quando a criança apresenta comportamento desatentos e/ou 

hiperativos? 

R: Distrai-se com muita facilidade com coisas a sua volta. 

 

8) Como você procura ajudá-lo? 

R: Colocando sentado mais a frente, e sempre perguntando algo relacionado as 

atividades, quando estou fazendo as correções. 

 

9) Você tenta pedir ajuda aos pais? Como foi o retorno? 

R: Não precisei chamar os pais nenhuma vez este ano. 

 

 

 Professora de Cristiano  

 

1) Como se comporta em sala de aula? 

R: É participativo, mas se distrai com muita facilidade, conversa muito fora de 

hora e levanta o tempo todo para fazer ponta no lápis. Sempre chora por qualquer 

motivo. 

 

2) Como é sua convivência com os amigos, professoras e de mais funcionários da 

escola? 

R: As vezes conversa numa boa com os colegas, mas na maioria das vezes discuti, 

briga e até bate nos colegas. 

 

3) Quais as principais dificuldades e habilidades da criança? 

R: Dificuldade de assimilar os conteúdos, bastante lento ao copiar as atividades e 

não consegue resolvê-las na maioria das vezes. É caprichoso com seu material e 

gosta de colorir. 

 

4) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Ele tem muita dificuldade em geral. 

 

5) E a aprendizagem da matemática?  

R: Não consegue resolver problemas, interpretar tabelas e gráficos, tem 

dificuldade atividade de raciocínio lógico. 

 

6) Sempre foi assim? 
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R: Melhorou um pouco, pois começou a aprender os fatos de multiplicação, e nas 

operações simples. 

 

7) Como e quando a criança apresenta comportamento desatentos e/ou 

hiperativos? 

R: Distrai-se por qualquer motivo, dificuldade de concentrar. 

 

8) Como você procura ajudá-lo? 

R: Tento atendê-lo individualmente. 

 

9) Você tenta pedir ajuda aos pais? Como foi o retorno? 

R: Já chamamos a mãe. Ele é atendido na escola na sala de recursos. Mas me 

parece que ele não vai continuar a freqüentar as aulas, porque não tem com trazê-

lo novamente no período da tarde. 

 

 Professora de Lucas 

 

1) Como se comporta em sala de aula? 

R: Dificuldade de se concentrar, por qualquer motivo agride o colega mexe o 

tempo todo; fala demais e  tem dificuldades de se manter sentado. 

 

2) Como é sua convivência com os amigos, professoras e de mais funcionários da 

escola? 

R: Muito agressivo com os colegas, não tem uma boa convivência, comigo ele é 

muito amável, gosta sempre estar perto, dar a mão na fila, abraçar. 

 

3) Quais as principais dificuldades e habilidades da criança? 

R: Tem dificuldade em resolver problemas, raciocínio lógico, leitura, interpretar, 

produzir textos com coerência e criatividade. Gosta muito de colorir e trabalhos 

artísticos. 

 

4) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Tem dificuldade de reter os conteúdos. 

 

5) E a aprendizagem da matemática?  

R: Não consegue resolver atividades propostas na maioria das vezes e seu 

desenvolvimento não está bom.  

 

6) Sempre foi assim? 

R: Melhorou um pouco, em relação ao princípio do ano, mas tem muito que 

melhorar ainda. 

 

7) Como e quando a criança apresenta comportamento desatentos e/ou 

hiperativos? 
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R: Sempre, durante a maioria do tempo que está em sala de aula. 

 

8) Como você procura ajudá-lo? 

R: Conversando, mostrando o certo, o errado... 

 

9) Você tenta pedir ajuda aos pais? Como foi o retorno? 

R: Já pedimos ajuda aos pais, mas sempre quem vem conversar conosco (na 

escola) é a tia, que vem representando a mãe que não tem tempo de comparecera 

escola. E pelo relato já não sabe mais o que fazer. 

 

 Professora de Heitor 

 

1) Como se comporta em sala de aula? 

R: O aluno é um pouco agitado, levanta várias vezes de seu lugar conversa 

bastante e não sabe ouvir o outro. Às vezes traz brinquedos, que durante a aula 

precisa ser recolhido. 

 

2) Como é sua convivência com os amigos, professoras e de mais funcionários da 

escola? 

R: Não apresenta problemas de convivência. 

 

3) Quais as principais dificuldades e habilidades da criança? 

R: O aluno não se concentra, sua leitura não é fluente e tem muita dificuldade na 

escrita. 

 

4) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Sua aprendizagem é lenta, mas é muito desinteressado e não se esforça para 

melhorar. Seu caderno está sempre incompleto e sem capricho. 

 

5) Sempre foi assim? 

R: Desde que o conheço, antes de ser meu aluno, ele sempre apresentou esse perfil. 

 

6) Como e quando a criança apresenta comportamento desatentos e/ou 

hiperativos? 

R: Nos momentos de ouvir e na hora de realizar as atividades. 

 

7) Como você procura ajudá-lo? 

R: Converso com o Heitor, tento lhe dar assistência individual sempre que possível 

e também chamo-lhe a atenção e cobro, quando necessário. 

 

8) Você tenta pedir ajuda aos pais? Como foi o retorno? 

R: Sua mãe já foi chamada algumas vezes. Ela escuta, conversa com o Heitor, diz 

que vai deixar que o pai resolva e que já o colocou no reforço, mas no dia seguinte 

continua tudo do mesmo jeito. 
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 Professora de Heitor  

 

1) Como se comporta em sala de aula? 

R: Sempre fazendo “brincadeirinhas” e andado pela sala. É imaturo e não se 

dedica aos estudos. 

 

2) Como é sua convivência com os amigos, professoras e de mais funcionários da 

escola? 

R: Tem uma boa convivência, os colegas o acham muito divertido. 

 

3) Quais as principais dificuldades e habilidades da criança? 

R: Dificuldades de concentração, falta de compromisso e dedicação aos estudos, 

mas também é muito prestativo. 

 

4) Como é a aprendizagem de forma geral? 

R: Bastante deficiente. 

 

5) E a aprendizagem da matemática?  

R: Como ele não consegue se concentrar, a sua aprendizagem em matemática 

apresenta muitas dificuldades. 

 

6) Sempre foi assim? 

R: Desde que o conheço, sempre foi assim. 

 

7) Como e quando a criança apresenta comportamento desatentos e/ou 

hiperativos? 

R: Quando está em sala de aula, em passeios, excursões está sempre agitado, não 

respeita regras e faz gracinhas o tempo todo. 

 

8) Como você procura ajudá-lo? 

R: Orientando-o e, sempre que possível, com assistência individual 

 

9) Você tenta pedir ajuda aos pais? Como foi o retorno? 

R: Já fiz mas, o pai, às vezes, é violento com ele e a mãe e as tias tentam esconder 

as falhas do Heitor para que ele não seja castigado. 
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APÊNDICE F: OBSERVAÇÕES INICIAIS EM CLASSES 

 

20/04/10 Turma observadas: 01 (Cristiano e Lucas) e 02 (Débora e José)  

 

Chego à sala de aula e aguardo os alunos juntamente com a professora. A aula 

inicia-se às 7 horas. Eles entram e se dirigem cada um para seu lugar. Após cumprimentar 

os alunos a professora passa o roteiro do dia no quadro: 

 

  

 

A vice-diretora, pelo auto falante, convida todos para fazerem a oração, em seguida 

iniciam as atividades de Matemática. Até o momento (7h e 30 min) os alunos estão quietos 

e, aparentemente, concentrados.  

Enquanto isso, Cristiano permanece sentado, mexe bastante os pés, levanta e pede à 

professora que lhe explique a pergunta da letra b da primeira atividade. A professora pega 

sua folha e observa que o aluno ainda não tinha respondido a questão anterior e lhe 

responde que depois que conseguir responder à primeira conseguirá resolver a atividade 

seguinte. O aluno pega sua folha, retorna para seu lugar, lê sua atividade novamente, mas 

balança bastante os pés e movimenta os dedos das mãos para ajudá-lo na contagem 

aparentemente.   

Novamente a professora está atendendo Cristiano que pede explicação para resolver 

outra questão e retorna para seu lugar. A professora completa o roteiro do dia e, enquanto 

está virada, Cristiano pergunta algo para a colega que está ao seu lado esquerdo e diz: “Ah! 

Agora entendi”. E a professora lhe chama atenção.  

Mesmo alguns alunos fazendo ainda a atividade avaliativa de Matemática, inclusive 

Cristiano, a professora inicia a leitura coletiva do texto de História. Cristiano termina sua 

atividade de Matemática rapidamente, levanta e diz bem baixinho à professora que tinha 

esquecido seu livro de História em casa então ela diz que pode sentar com algum colega e 

assim Cristiano faz. Toda a turma começa a discutir o texto sobre preconceito e os alunos 

observados não participaram do debate. 

Bate o sinal do recreio e todos se levantam em direção à porta, a maioria correndo, 

inclusive Lucas. Formaram então as filas e chegando no pátio da escola formaram fila 

única juntamente aos demais alunos do 5º ano para pegarem o lanche oferecido pela escola. 

20/04/10 Ajudantes do dia: R. e S.  

  Oração 

  Atividade Avaliativa de Matemática 
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Cristiano aguarda sua vez na fila, mas Lucas sai diversas vezes do seu lugar para 

conversar com outros alunos. As crianças pegam seus lanches e comem rapidamente para 

brincarem de „Amarelinha‟. Lucas mal consegue esperar sua vez na fila da brincadeira e 

entra na frente de um colega sem que ele perceba e assim pula os quadrados e retorna para 

o final da fila. 

Bate o sinal comunicando o término do recreio e os alunos retornam para sala. 

Bastante agitados ainda, a maioria dos alunos, inclusive Cristiano e Lucas, mal conseguem 

retomar a atividade de História, que ficou como Para Casa, devendo ser apresentada à 

professora na próxima aula. 

A professora diz que as crianças já podem guardar o material para irem para outra 

sala (aula de Português e Educação Artística). Os alunos guardam seus materiais e saem 

desorganizadamente.  

Chegaram então para a aula de Matemática os alunos da turma 02.  

Os alunos estavam bastante agitados e chegaram bem alvoroçados com minha 

presença, muitos perguntaram meu nome, o que eu estava fazendo lá, se queria que 

pegassem carteira, pois havia acabado todas as carteiras e cadeiras, etc. mas nenhuma dos 

alunos observados se manifestaram.  

Enquanto isso José e Débora já estavam em seus lugares. Débora olhava para o 

quadro, mas parecia não focar em algo específico e José também estava sentado em sua 

cadeira, com a cabeça deitada sobre o braço em cima da carteira, e com a outra mão rodava 

a borracha na mesa observando seus colegas conversarem e andarem pela sala. 

José saiu para ir ao banheiro andando calmamente, enquanto Débora bebe água na 

sua garrafinha constantemente. José chegou, sentou-se em cima da perna direita e 

continuou a observar os colegas. 

Agora, era a vez de Débora ir ao banheiro, a aluna anda tranquilamente de cabeça 

baixa se demonstrando tímida. Ao retornar para sala, Débora fala algo com a colega que 

senta perto da porta, essa por sua vez levanta da cadeira para falar algo com a colega da 

frente, mas sem sair de seu lugar. Como sua mochila pendurada na cadeira estava muito 

pesada, ela tombou sem que a aluna percebesse e, ao sentar caiu no chão. Toda a classe riu, 

inclusive Débora que gargalhou bastante.  

Débora colocou sua atividade em baixo da carteira e seguindo o roteiro do quadro 

(mesmo da turma anterior) começou a ler o livro de história, mas parava constantemente 

para beber água ou conversar com algum colega (agora com os que estavam à sua direita) e 

não conseguiu se concentrar no texto de história. Mesmo sem acabar a primeira atividade a 
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professora pediu que os ajudantes do dia distribuíssem a folha do Para Casa e já estava 

passando para a segunda tarefa (leitura coletiva do livro de história). 

Débora fechou o livro e a professora chamou sua atenção, pois ainda não tinha 

acabado o horário, a aluna, parecendo ter ficado chateada, abriu novamente seu livro, mas 

deitou a cabeça na carteira e não acompanhou a leitura. 

Débora não estava atenta a explicação da professora, conversando bem baixinho 

com os colegas e levantando constantemente da cadeira. A aula acaba e a atividade 

proposta para o dia ficou como Para Casa. Os alunos guardaram seus materiais e foram 

para a fila desorganizadamente. Bateu o sinal avisando o término do horário e todos saíram 

apressadamente sem despedirem da professora. 

 

22/04/10 Turma observada: 03 (Guilherme) 

 

A aula inicia-se às 7h. Quando todos os alunos entraram e sentaram a professora os 

cumprimento: “Bom dia, como foi o feriado?”. A turma então se agitou bastante, inclusive 

Guilherme que saltou da sua cadeira e disparou a falar junto com alguns colegas.  

A professora pediu calma e respeito um com o outro, quem quisesse falar tinha que 

levantar a mão. Vários levantaram e a professora apontava quem deveria falar naquele 

momento. Em alguns momentos Guilherme interrompia o colega e fazia comentários. 

Quando chega sua vez de falar, Guilherme se levanta e diz que no feriado tinha ido para a 

casa do seu tio, pescou, nadou, e andou a cavalo. Falou que o sítio é em Pinhões (distrito 

da cidade de Santa Luzia) e disse à professora: “o sítio é de Bené, você conhece lá?” A 

professora responde que não conhece e terminado seu comentário outro aluno começa um 

relato, e Guilherme diz que é mentira do colega. A professora escreve o roteiro do dia no 

quadro e pede concentração, pois já iam começar a avaliação e os abençoou para que 

fizessem uma boa prova. 

22/04/2010 Oração/ mensagem: “Quem ama perdoa”  

                 Conversa  

                 Língua portuguesa – Avaliação 

 

Guilherme conversa bastante com seus colegas, mexe-se constantemente, bate os 

pés nos chão, levanta e abaixa as pernas na cadeira, mostra sua caneta nova aos colegas e à 

professora, mas pouco olha para a sua prova. Senta, levanta e pedi para ir ao banheiro. A 

professora pergunta se já está na hora de sair e ele responde que não sabe olhar as horas. 

Alguns alunos já terminaram a avaliação e Guilherme ainda não fez nenhuma questão. A 
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professora pede então que quem estivesse acabado a avaliação, que copiasse o poema da 

prova e respondesse algumas questões que ela passou no quadro. 

Guilherme está inquieto e conversa muito, e alto, e pede para ir ao banheiro 

novamente, a professora disse que enquanto ele não se concentrasse e fizesse a sua prova, 

não poderia sair. Ele senta, lê e responde sua prova, coloca na mesa da professora, tenta 

sair correndo e diz que já acabou. A professora responde que não deu tempo e quer 

seriedade dele. Guilherme volta para o seu lugar, copia o poema e as questões do quadro, 

mas se levanta conversando, anda pela sala, dançando, cantando, gritando e mexendo com 

os colegas. 

Mesmo sem ter terminado de responder as questões propostas, Guilherme vai ao 

banheiro, volta para a sala correndo, troca o crachá, pois tinha pegado o das meninas, sai 

correndo de novo e chega batendo os pés para fazer barulho. 

O aluno levantou-se para apontar seu lápis na lixeira do outro lado da sala. Nesse 

pequeno percurso, Guilherme conversou com três colegas, brincou com outro e mexeu no 

cabelo de uma das meninas. A professora percebe que Guilherme está em pé e chama sua 

atenção, para terminar sua atividade. 

Começam então a leitura do poema: primeiro professora e aluno, depois meninos e 

meninas e, por fim cada aluno lê um verso. Para finalizar, todos corrigem coletivamente as 

questões propostas e ao final os alunos pedem para brincar, mas a professora diz que 

aquele não era o dia de brincadeira. 

Em seguida professora retoma um texto sobre Monteiro Lobato estudado dias antes, 

discute a diferença entre biografia e bibliografia e Guilherme informa à professora que não 

tem esse texto, pois havia faltado de aula. 

Iniciou-se a leitura coletiva e Guilherme não acompanhou, mas queria participar e 

leu o último parágrafo. Guilherme levanta e pede a professora para ir conversar com a 

supervisora para trocar algum material e a professora autoriza. O aluno volta e diz que a 

supervisora não pôde atendê-lo naquele momento. Guilherme continua agitado, 

conversando bastante e mexendo na sua caneta. Enquanto a professora explica e discute o 

assunto Guilherme a interrompe bastante e raramente se concentra. 

Termina o primeiro horário e a professora finaliza o texto, os alunos saem para o 

recreio. Guilherme foi o primeiro a sair, e chegando no pátio ele brinca de pula-corda o 

tempo todo, é o único que não entra na fila e fica pulando com outra criança, por isso briga 

bastante com os colegas.  
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Ao retornar para sala a professora retoma as atividades e Guilherme sai da sala sem 

que ela veja. Como Para Casa os alunos devem escrever sua própria biografia podendo 

ilustrar e entregar até 26/04/2010. Um aluno pergunta “Cadê Guilherme?” e a professora 

responde “Deve esta passeando ou no banco (castigo)”. 

Terminada as instruções da atividade para casa os alunos guardam o material para ir 

para outra sala. Logo Guilherme chega e guarda seu material e enquanto a outra turma não 

era liberada, a professora começou a brincar de „Céu-mar‟ (tipo vivo-morto). 

A vicediretora chama Guilherme para resolver algo ocorrido no recreio e pouco 

tempo depois ele volta, o horário acaba e a turma vai para outra sala.  

 

Roteiro do dia: 22/04/2010 

  Chamada 

  Atividade avaliativa de geografia  

  História de Minas  

            Para refletir: “Viver é mais do que existir, então confie em Deus.” 

 

Nesta aula, a professora precisou sair para resolver algo com a supervisora e quem 

aplicou a atividade de Geografia foi a disciplinária da escola. Guilherme recebeu sua prova 

e estava aparentemente concentrado lendo e resolvendo suas questões, mas depois de uns 5 

minutos começou a conversar com os colegas e se mexer bastante na cadeira. 

Guilherme abaixa a cabeça, lê sua atividade e diz que vai “colar” por que não sabe 

nada. Pouco tempo depois diz ter terminado de responder, levanta, entrega a folha para 

disciplinaria e começa a se agitar: bate os pés no chão, conversa alto e bate no colega, até 

que é chamado a atenção, sendo mandado para o banco, pede para não ir prometendo ficar 

quieto, mas continuava conversando e brincando com seu colega, pede atividade para 

colorir ou desenhar, mas ela responde que não tem. Percebendo a agitação de Guilherme, a 

disciplinaria pede que ele dê um recado à professora. 

A professora retorna a sala, mas Guilherme continua fora da sala. Guilherme chega 

depois de 5 minutos, liga os ventiladores, senta de costas para a professora, não presta 

atenção no que ela diz e fica olhando o ventilador e rodando a cabeça.  

Como a maioria dos alunos não trouxe o caderno para prosseguir o trabalho da 

disciplina História de Minas a professora começa a corrigir os exercícios de Matemática 

sobre mmc (Mínimo Múltiplo Comum). 

Estava fazendo algumas anotações, quando levantei a cabeça, Guilherme já não 

estava na sala novamente (tinha ido trocar seu tênis). Quando retornou ficou balançando a 
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mesa e não acompanhou a correção de exercício no caderno. Mesmo assim resolveu uma 

atividade no quadro, mas precisou da ajuda da professora. 

Guilherme ainda não tinha aberto o caderno até que a professora o mandou pegá-lo. 

Mesmo sem ter feito as atividades, Guilherme tenta participar da aula, mas de forma bem 

agitada movimenta-se bastante na cadeira e cada hora esta sentado de uma maneira. 

Guilherme sai mais uma vez da sala de aula, volta correndo pega sua agenda e sai 

novamente. O aluno volta para a sala correndo e até tromba na porta, interrompe a 

professora que estava corrigindo as expressões e lhe mostra algo em sua agenda, senta e 

começa a bater os pés nos chão, não copia a correção do quadro e só fica conversando. 

Enquanto abaixo a cabeça para fazer novas anotações, Guilherme sumiu de novo. O 

aluno volta para a sala, guarda seu material, pois a diretora já havia avisado o término da 

aula pelo autofalante. O aluno começa a brigar com o colega e, mesmo sem formar a fila e 

permissão da professora Guilherme sai e vai embora correndo. 

 

26/04/10 Turma observada: 02 (Débora e José) 

 

Os alunos chegam, organizam a sala para a avaliação de português. Logo em segida 

a diretora convida todos da escola a fazer oração e cantar o Hino Nacional. Os alunos se 

levantam e ficam em posição já pré estabelecida pela escola. Enquanto isso os alunos 

observados, assim como os demais estão quietos, em seus lugares, seguindo as orientações 

da professora. 

Tendo organizado a sala, a professora pede que façam a fila para irem para aula de 

informática e organizadamente os alunos o fazem. Na sala de informática alguns alunos 

sentam-se em duplas e alguns individuais. Dos alunos observados apenas Débora faz as 

atividades sozinha. 

Nesta aula não consegui observar e tomar nota de todas as ações e comportamentos 

dos alunos devido a estrutura e organização (posições dos alunos) da sala. Mas, no geral 

pude perceber que Débora mal concluía uma atividade e já passava pra outra e José parecia 

compreender a atividade, mas não conseguia organizar uma estratégia para resolvê-la. 

Retornando para sala de aula iniciaram então a atividade avaliativa de português. 

Débora terminou rapidamente sua atividade e ao conferir, a professora observou que estava 

incompleta e pediu que ela terminasse. José foi o último a acabar a prova e 

consequentemente ficou atrasado para copiar a matéria que ficou para depois. 

A professora propôs então uma discussão sobre o pensamento do dia: 
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Roteiro do dia: 26/04/10 “Sou livre, pois sou capaz de amar o instante da vida que tenho em minhas 

mãos.” 

                   Oração 

                   Hino Nacional 

                   Informática 

                   Atividade Avaliativa de Português  

                   Português: O Sentido das palavras 

                   Para casa 

 

A professora pede para Débora ler a mensagem do dia, mas a aluna se recusa, então 

outra criança lê e iniciaram uma discussão sobre a mesma. Dos alunos observados apenas 

José falou sua opinião em voz alta: ”Quem não ama fica preso a alguma coisa”, mas 

outros alunos também comentam.  

Bate o sinal para o recreio e os alunos vão lanchar. Enquanto comem eles também 

brincam, Débora brinca de „Amarelinha‟ e José brinca de „Pular corda‟. 

O recreio acaba e os alunos formam a fila rapidamente. Ao retornar para a sala a 

professora explica a matéria e passa exercício. Débora e José copiam quietinhos, mas 

frequentemente se dispersam olhando para os lados. A professora corrige o exercício com 

os alunos e os observados não participam, pois ainda estão respondendo a atividade. Em 

seguida, ela passa o Para Casa, os alunos guardam o material e vão para a outra sala. 

Na outra sala os alunos chegam bem agitados e somente quando eles se acalmam a 

professora inicia a avaliação de geografia. Débora inicialmente parece esta concentrada, 

mas logo começa a conversar com o colega ao lado, balança sua carteira, morde o lápis e 

bate os dedos na mesa. José tapa os ouvidos (a muito barulho fora da sala) e abaixa a 

cabeça indicando que esta lendo, senta em cima da perna, gangorra na cadeira e responde 

suas questões. Débora deita a cabeça sobre a mesa, assim como sua coleguinha 

(igualzinho). Esta parece ser sua amiguinha inseparável: senta-se ao seu lado, conversa 

muito durante a aula e com ela que Débora passa todo recreio também. 

Alguns alunos terminam a prova e a professora passa o roteiro do dia: 

 

Roteiro do dia: 26/04/10 Atividade Avaliativa de Geografia 

                    Livro de História: páginas 26,27 e 28 
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Enquanto muitos alunos já terminaram a prova, Débora e José ainda estão fazendo a 

atividade de geografia, sempre no mesmo ritmo: lêem pouco e escrevem algo, olham para 

os colegas, balançam a cadeira, deitam a cabeça, conversam com alguém, etc. 

José pede para ir ao banheiro e quando volta recorta as margens da folha mesmo 

sem a professora pedir, mas ainda não entrega a prova. Faltando cinco minutos para o 

término da aula, Débora guarda seu material e fica conversando com sua colega enquanto o 

sinal não bate. José entrega sua atividade para professora, guarda seu material na mochila e 

deita a cabeça na carteira também esperando o sinal. Bate o sinal comunicando o término 

da aula, os alunos se despendem da professora e vão embora. 

 

27/04/10 Turma observada: 04 (Heitor) 

 

A aula inicia-se às 7 horas, os alunos chegam aos poucos. Heitor foi um dos 

primeiros.  

A professora cumprimenta os alunos e todos respondem: ”Bom Dia”. Foram 

passados alguns recados e, em seguida, a professora passa a mensagem do dia no quadro: 

”O sorriso é como um toque de mágica que comunica algo da existência de Deus as 

pessoas que nos rodeiam”. Enquanto isso Heitor de repente se levanta, vai apontar seu 

lápis, volta, conversa algo com seu colega da direita, levanta novamente fala algo com a 

professora e volta para seu lugar. 

A professora convida todos lerem a mensagem do dia, Heitor não participa assim 

como outros colegas da turma, mas no final ainda comenta “Fessora, hoje vai chover 

porque ela nem ela (aponta para duas colegas) não falaram nada”. Os colegas riem 

inclusive a professora. 

Começaram então a corrigir o exercício de português proposto na aula anterior, mas 

Heitor parece não acompanhar, deita a cabeça na carteira, brinca com a borracha girando-a 

na carteira. 

Terminando a correção Heitor e seus colegas começam a conversar e riem bastante. 

A professora propõe agora nova atividade em folha entregue para cada criança por uma 

aluna. Enquanto a professora explica o trabalho, Heitor e seus amigos conversam bastante 

sobre futebol e outras coisa. A professora pede que façam leitura silenciosa e Heitor fica 

parado olhando para sua folha aparentemente concentrado. 

Passados alguns minutos, a professora pergunta quem já escreveu uma carta e 

poucos levantaram a mão, inclusive Heitor. Cada um comentou sua situação e o aluno 

observado contou que escreveu para seu tio enquanto ele estava em Portugal. 
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A professora discute o texto com os alunos e Heitor pouco participa e também 

quase não presta atenção no que seus colegas comentam, apenas gangorra na cadeira, 

recorta sua folha, conversa com os colegas, etc. 

A professora chama atenção dos alunos que estão conversando e continua a discutir 

sobre o texto e Heitor não acompanha, permanece de cabeça baixa e brincando com sua 

tesoura, mostra uma medalha para os colegas e fica parado, olhando para o chão e continua 

a brincar com a tesoura. 

De repente a professora pede que Heitor continue a leitura, mas como não está 

acompanhado ele não sabe em que parte deveria continuar e outro aluno termina de ler o 

texto. 

A professora entrega a segunda parte do texto, mas Heitor e seus colegas começam 

a brincar com baralho sem que a professora perceba. Ela propõe que façam os exercícios 

antes de colarem as folhas, mas Heitor não presta atenção no que ela diz e cola as duas 

folhas sem resolver as questões. 

Heitor pede para ir ao banheiro e a professora diz que deve aguardar duas colegas 

que saíram. Suas colegas chegam e Heitor sai correndo. Ele volta e começa a fazer suas 

atividades, mas sempre conversando com o colega questionando o que respondeu e às 

vezes se levanta para olhar a folha dele. Continua fazendo a atividade, mas só escreve 

quando a professora se aproxima. Quando termina fica gangorreando com a cadeira e 

olhando para o relógio, parecendo contar o tempo para o recreio. Neste instante, a 

professora se aproxima novamente e percebe que ele não terminou a atividade e está com o 

baralho na mão, ela pega seu baralho e o ajuda a responder as questões. Bate o sinal do 

recreio e todos descem para o pátio, mas Heitor é o último a sair. Chegando ao pátio, 

Heitor vai para fila da “vendinha” comprar seu lanche e senta na arquibancada da quadra. 

Já quase no final do intervalo levanta e brinca com seus colegas empurrando-os.  

Bate o sinal novamente e as crianças correm para a fila, todos voltam para a sala de 

aula e continuam fazendo a atividade anterior. Heitor está sentado balançando os pés com 

o braço na carteira apoiando a cabeça e comendo chocolate, levanta para jogar o papel do 

chocolate no lixo e continua suas atividades quando volta para seu lugar. 

Enquanto responde seus exercícios Heitor ainda conversa com seus colegas e 

demora muito para copiar. A professora chama sua a atenção e sempre que possível vai até 

sua carteira para conferir o desenvolvimento das atividades.  

De repente a vicediretora chama Heitor pelo autofalante, o aluno sai da sala e 

retorna com o envelope na mão. 
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Chega o momento de trocar de sala, vamos todos para sala da outra professora (aula 

de Matemática). Inicia a aula com a correção dos exercícios da aula anterior (expressões 

numéricas). A maioria dos alunos participa, mas assim como agiu na outra sala, Heitor fica 

de cabeça baixa e não copia as questões (diz que não tem atividade, pois havia faltado na 

aula anterior). De repente Heitor se levanta fala algo com a professora, mas ela não lhe dá 

muita idéia. 

Em uma das questões que estavam corrigindo havia algumas figuras geométricas e 

ao questionar os nomes de cada uma ao chegar à figura que representava um trapézio, 

Heitor levantou-se e disse que era ferro de passar roupa. A professora lhe chama a atenção 

e ele senta. 

Heitor pede para ir ao banheiro e a professora não permite. Termina a correção e a 

professora propõe uma nova atividade, um dos alunos entrega as folhas e começam a 

discutir sobre frações equivalentes. Heitor pega a tesoura e recorta a margem das suas 

folhas. 

Enquanto todos começam fazer a atividade Heitor está mexendo em sua bolsinha, 

levanta para apontar o lápis, volta para seu lugar e começa a fazer sua atividade, mas não 

responde às perguntas feitas pela professora.  

Chega o momento dos alunos irem à biblioteca entregar os livros e as crianças saem 

individualmente de acordo com a ordem dos assentos. 

A professora passa as tarefas do Para Casa e pede que os alunos guardem seus 

materiais. Heitor chega na sala correndo, guarda seu material nem percebe a tarefa no 

quadro. A professora mostra a atividade que está no quadro e ele responde: “Ah nem!” 

Os alunos formam as filas na porta da sala, se despedem da professora e saem. 

 

28/04/10 Turma observada: 01 (Cristiano e Lucas) 

 

Os alunos chegam à sala de aula, sentam-se em seus lugares e logo comentam sobre 

o Para Casa da aula anterior (27/04/10), inclusive Lucas. A professora diz que primeiro 

todos vão para aula de TaeKwondo e começa passar o roteiro do dia no quadro. 

 

 

 

 

 

  

28/04/10 Ajudantes do dia: H. e G. 

  Oração 

  TaeKwondo 

  Correção da atividade de Matemática 

  Correção da prova de Geografia 
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 A diretora convida todos os alunos da escola para fazerem oração e a turma por 

enquanto está tranquila. Terminado o momento de oração, os alunos formam as filas na 

porta da sala e descem para o pátio. Chegando ao espaço reservado para a aula de 

Taekwondo a maioria dos alunos desfazem as filas e saem correndo tirando os tênis, 

inclusive Cristiano e Lucas.  

 A professora de Taekwondo passa algumas informações sobre um campeonato que 

ocorrerá e, em seguida, inicia a aula. Todos em pé fazem o alongamento. Inicialmente, 

Lucas só fica pulando e conversando com alguns colegas enquanto Cristiano mal consegue 

acompanhar os movimentos corretamente fazendo posições contrárias às orientadas pela 

professora. A aula prossegue normalmente e todos aparentemente atentos. A aula de 

Taekwondo termina e a turma volta para sala de aula.  

 Chegando na sala a professora inicia a correção das atividades de Matemática sobre 

divisão. Lucas acompanha respondendo às perguntas da professora, mas Cristiano está 

virado, olhando para seus colegas, em seguida se levanta para apontar seu lápis e, quando 

volta conversa algo com sua colega do lado direito. 

 Lucas começa se dispersar bebendo água e conversando com o colega. Cristiano é 

solicitado a ler a próxima questão, mas como não estava prestando atenção não sabia qual 

exercício era para continuar a leitura.  

 Terminada a correção do Para Casa, a professora corrige a avaliação de Matemática 

(realizada em 20/04/10). Cristiano se levanta, avisa que vai ao banheiro e quando chega 

conversa bastante com seu colega. Lucas participa da correção ditando os números para a 

professora. 

 Agora é Lucas quem vai ao banheiro e quando volta mexe com todos os colegas 

que estão no caminho até chegar ao seu lugar. Cristiano se levanta e diz para um colega 

colocar a mão no seu cabelo e sentir o quanto está duro por causa do gel.  

 A turma está bastante agitada e o sinal do recreio bate, mas a professora não 

autoriza a saída dos alunos e diz que só sairão quando se acalmarem. Após uns três 

minutos os alunos saem para o recreio, merendam o lanche oferecido pela escola e vão 

brincar de „Amarelinha‟. Lucas muito agitado pula e corre bastante. O recreio termina e os 

alunos correm para formarem as filas.  

 Chegando na sala de aula os alunos começam a refazer a atividade avaliativa de 

Geografia. Lucas não pára, mexe-se bastante e conversa muito.  
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 Essa aula termina e ao chegar na outra sala os alunos ainda estão agitados e sentam 

em duplas. Com pouco menos de 10 minutos de aula, a professora já chamou atenção de 

Lucas quatro vezes. 

 Inicialmente os alunos copiam o roteiro do dia e discutem a mensagem, mas 

algumas crianças, inclusive os observados, nada comentam. 

 

 

 

 

 

  

 Lucas não para quieto: levanta, conversa o tempo todo e tira seu tênis até que a 

professora pede que ele troque de lugar e ele senta sozinho. Cristiano está parado olhando 

fixamente para o chão.  

 Enquanto um colega lê o texto, Lucas parece procurar algo, de repente se levanta e 

pega uma bolsinha na mesa do colega desconcentrando toda turma. Senta em seu lugar, 

coloca a régua na boca e não acompanha a leitura. Cristiano também não presta atenção e, 

enquanto o colega lê o texto ele troca de lugar com a colega sem que a professora perceba. 

Lucas continua disperso, mexendo em sua mochila e conversando com o colega. 

 Terminada a correção das atividades realizadas a professora entrega uma folha de 

atividade de Ciências, mas as crianças observadas demoram mais de cinco minutos para 

começarem e até terminar a aula não conseguem se concentrar. O sinal para saída bate, os 

alunos correm para formarem as filas e se despendem da professora.  

 

29/04/10 Turma observada: 04 (Heitor) 

 

A aula inicia-se às 7horas como de costume. A professora passa a mensagem e o 

planejamento no quadro. 

 

29/04 - Roteiro do dia: “Solidão é a dor que se sente quando há um espaço vazio no coração da 

gente.” 

   Oração  

                Atividade Avaliativa de Geografia  

                Taekwondo  

                Matemática  

 

28/04/10 “Guarda o teu coração com toda vigilância, pois dele dependem os limites da vida”.  

  Português  

  Correção das atividades  

  Atividade (xerox) 

  Ciências  
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Os alunos chegam aos poucos e cada um procura seu lugar, a professora distribui as 

provas e os alunos iniciam a resolução das questões. Heitor está aparentemente 

concentrado. Mas após cinco minutos de leitura começa a mexer os pés, levanta, pede o 

apontador emprestado, volta para seu lugar e tenta terminar a prova. Heitor a resolve em 

dez minutos e já quer entregar a atividade, mas a professora pede que reveja suas respostas 

antes de entregar. Porém, mais rápido ainda ele diz que conferiu e pede uma das 

revistinhas em quadrinhos para ler, a professora lhe entrega e Heitor volta para seu lugar. 

Heitor escolhe uma revistinha do Cebolinha e está aparentemente concentrado e 

parece gostar da leitura mantendo um discreto sorriso no rosto. De repente se levanta e 

rindo bastante, mostra algo para professora que também rir muito. Heitor volta para seu 

lugar e continua sua leitura, dessa vez com o braço esquerdo na mesa “segurando” a 

cabeça. 

Depois de certo tempo a professora recolhe a atividade de geografia, e pede que 

devolvam os livros e as revistinhas. Os alunos vão para a porta da sala formam as filas para 

a aula de Taekwondo. Heitor se levanta e corre para a fila bem como seus colegas. 

Chegando a quadra todos correm para arquibancada e a professora mal consegue falar, 

muitos falam ao mesmo tempo e só se calam quando a professora apita.  

Os alunos param e prestam atenção nos recados dados. Finalizando a conversa os 

alunos se levantam e a aula começa. Todos bastante animados repetem perfeitamente os 

movimentos da professora. Durante a aula os alunos riem bastante e conversam muito, mas 

percebo também que a maioria consegue acompanhar as orientações dadas pela professora.  

Termina o horário do taekwondo todos formam as filas agitadamente e voltam para 

sala. Chegando lá a professora corrige a atividade de Matemática deixada no dia anterior. 

Enquanto ela passa de carteira em carteira verificando as atividades, Heitor vai na 

carteira de um colega do outro lado da sala e quando volta para seu lugar brinca com vários 

amigos, no caminho pega lápis de um colocando na carteira de outro, bate da cabeça de 

uma menina, puxa o cabelo da outra etc.  

Toca o sinal do recreio e todos descem para o pátio, Heitor corre para a fila da 

vendinha, compra sua merenda e vai brincar com seus amigos na pracinha da escola. As 

crianças brincam bastante e quando termina o recreio muitos correm para fila. 

As professoras buscam os alunos no pátio e retornam para salas de aula. Chegando 

na sala de aula a professora passa no quadro atividades de Matemática. Até começar a 

copiar Heitor sai de seu lugar três vezes sempre andando aparentemente sem objetivo e só 
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consegue ficar quieto e começa copiar quando a professora se aproxima de sua carteira, 

mas é só ela sair de perto que ele começar andar novamente.  

Chega o momento dos alunos trocarem de sala e como Heitor não terminou de 

copiar a atividade, a professora diz que só irá para outra sala quando copiar tudo. Heitor 

responde: “Beleza, não gosto daquela professora mesmo”. A professora finge que não 

ouve comentário do aluno, apenas diz que deve copiar rápido. 

Heitor só chega na outra sala uns 20 minutos depois dos colegas que já tinham feito 

a correção da atividade da aula anterior. Heitor chega e copia a mensagem do dia: “Nunca 

poderei me convencer de que se alguém pode salvar a si próprio sem ter feito nada pela 

salvação de seus irmãos”. Ao terminar de copiar a frase ele diz baixinho: “Não entendi 

nada dessa frase”.  

Terminada a correção a professora entrega os livros de ciências e Heitor pede para 

ajudá-la e ela aceita. A professora explica as atividades a serem realizadas e Heitor 

permanece de cabeça baixa. Em seguida começa brincar com sua régua e a professora lhe 

chama atenção. Heitor pára por uns instantes, mas logo começa de novo e assim a 

professora lhe chama atenção mais duas vezes até que realmente pára e começa fazer suas 

atividades. 

Bate o sinal indicando o término da aula, a professora diz que quem não terminou 

deverá fazer em casa, se despede dos alunos e eles saem.  
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APÊNDICE G: REVISITANDO AS CLASSES: NOVAS OBSERVAÇÕES DOS 

ALUNOS DA AMOSTRA 

 

09/11/10 Turma observada: 03 (Guilherme) 

 

Chego na sala de aula converso rapidamente com a professora explicando o motivo 

de estar de volta às observações e ela me diz que Guilherme melhorou muito em sala de 

aula, tem tentado realizar as atividades, não anda muito pela sala e parou de ficar saindo de 

sala. 

Os alunos vão chegando e procuram seus lugares, Guilherme é o último a chegar. 

As carteiras estão dispostas em duplas e cada um já sabe com quem irá assentar. A 

professora passa o roteiro do dia no quadro: 

 

09/11/10 Oração/Mensagem: “O amor de Deus é infinito” 

                Língua Portuguesa: Atividades – Correções – Gramática 

               Ciências: Texto 

  

A diretora convida todos para oração pelo autofalante e ao final cantam parabéns 

para os aniversariantes do dia. 

 Guilherme então pergunta a professora: “Professora a prova do PROEB  não era 

hoje?” Ela responde: “Não, é amanhã”. “Ah nem falaram que era hoje. Esse povo fica 

fazendo a gente de bobo”, diz Guilherme. 

Enquanto os alunos respondem as questões da atividade passada no quadro, a 

professora passa de carteira em carteira corrigindo atividade anterior. Enquanto isso 

Guilherme vira para trás e pergunta: “Oh José
46

 cadê meu lápis que te emprestei ontem 

hein?” O colega responde: “Tá aqui, me empresta de novo?” Guilherme responde “Pode”. 

A professora começa corrigir as atividades individualmente e Guilherme pede ela 

para olhar as respostas dele. “Tá, já vou olhar espera só um pouquinho”, responde a 

professora. Ela corrige o caderno de Guilherme, pede o aluno para me mostrar e ele 

permite. Se mostrando bastante satisfeita ela diz que melhorou muito porque antes não 

fazia nada, não tinha organização e agora até margem tem feito. 

                                                 
46

 Nome fictício. 



 204 

Como não é possível corrigir de cada um a professora sugere uma correção 

coletiva. Enquanto os colegas leem suas respostas Guilherme ouve atentamente, mas não 

participa. Somente ao final o aluno da sua contribuição. Em meio à correção das atividades 

Guilherme pede para ir ao banheiro e a professora permite. Guilherme retorna para sala 

tranquilamente e senta-se em seu lugar, a professora pede para Guilherme ler a próxima 

questão, assim o fez e a professora confirmou que estava correto.  Continuaram a correção 

até que bateu o sinal para o recreio.  

Guilherme saiu na fila tranquilamente com todos seus colegas e desceu para o pátio. 

Chegando lá comeu a merenda oferecida pela escola e foi brincar com seus amigos. 

Ficaram andando pelo pátio, mas sem muita correria e agitação, depois sentou na 

arquibancada e ficou conversando com seu colega. Bateu o sinal do recreio e os alunos 

formaram as filas para voltar para sala e todos subiram organizadamente. 

Chegando na sala já retomam suas atividades e iniciam a tarefa de Ciências. Antes 

mesmo de ler as crianças deviam encontrar algumas palavras apenas visualmente e assim 

que achassem tinham que levantar uma das mãos. Assim pude perceber que Guilherme era 

um dos últimos encontrar as palavras. Algumas palavras que tinha mais dificuldade em 

encontrá-las Guilherme dizia que não tinha aquela palavra e não ia procurar mais, se 

mostrando bastante impaciente. Já quando encontrava facilmente dizia “Achei” em tom de 

empolgação.  

Enquanto faziam as atividades a vice-diretora chamou Guilherme pelo autofalante 

pedindo que fosse até a secretaria, mas o aluno se recusou e realmente não foi. Como ele 

demorou chegar lá ela foi procurá-lo na sala de aula pedindo que fosse conversar com ela 

na secretaria, mas ele disse que não ia e permaneceu em sala fazendo atividade. Em 

seguida, a professora passou o Para Casa, mas Guilherme não copiou. Os alunos 

guardaram seus materiais e foram para aula da outra professora. 

Chegando na sala Guilherme deixou seu material no lugar e foi conversar com a 

vice diretora. Voltou “pisando duro” e parecendo estar chateado. Chegou, pegou seu 

caderno e começou a prova de História. 

Os alunos estavam aparentemente concentrados e fizeram suas atividades 

tranquilamente. Guilherme foi um dos últimos a terminar e os demais já estavam fazendo 

atividade de Matemática. Guilherme acabou a prova e começou a corrigir atividade de 

Matemática. Terminada a correção passaram para atividade de Geografia. A professora 

entregou avaliação feita na aula anterior. Enquanto ela entregava Guilherme levantou e foi 

para o outro lado da sala conversar com um colega. A professora o chamou, ele retornou 
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para seu lugar e pegou a prova, olhou sua nota e guardou sua folha na mochila. A 

professora pediu que todos refizessem as questões que erraram. Guilherme estava 

conversando com o colega até que ela chama sua atenção. Ele pegou a folha da prova 

novamente e começou copiar. 

A professora pediu que Guilherme levasse uma folha à outra professora e 

Guilherme prontamente se levantou e atendeu ao seu pedido. Guilherme deu um recado à 

professora e saiu novamente; retornou para a sala e continuou atividade. A diretora 

comunicou a proximidade do término do horário, os alunos guardaram seus materiais, se 

despediram e saíram. 

 

10/11/10 Turma observada: 04 (Heitor) 

 

A aula inicia-se às 7 horas. Primeiramente a vice diretora de sua sala, que é 

próxima as salas do 5º ano, convida todos a fazerem a oração e cantar parabéns aos 

aniversariantes do dia. Enquanto ela fala, algumas turmas estão um pouco agitadas. Ela 

pede silêncio e diz "Guilherme chega!" 
47

e ele grita de sua sala "Oh". 

percebo que muitos alunos riem da situação, inclusive crianças da turma em que eu estava.  

Novamente a vice diretora fala pelo auto falante com os alunos (agora apenas com 

os do 5º anos) sobre a importância da realização da prova; sua aplicação e um pouco sobre 

a importância da concentração neste momento. 

Em sala de aula a professora continua as orientações quanto a postura dos alunos 

durante a prova. E, em seguida, é a vez da diretora falar novamente sobre a importância 

desta prova. Os alunos começam a ficar impacientes e alguém pergunta: "Que horas vai 

começar essa prova hein?". 

A aplicadora chega com as provas e a professora se despede dos alunos pedindo 

atenção, concentração e desejando-lhes boa sorte. Heitor está com a cabeça deitada na 

carteira e só levanta ao receber a prova. Quando a vê diz "Nossa 39 questões! Oh chatice." 

Muitos de seus colegas começam a conversar, a aplicadora pede silêncio e continua 

distribuindo as provas informando-lhes as instruções para preenchimento do gabarito e 

marcação da prova.  

Os alunos iniciam as provas e estão todos aparentemente concentrados, inclusive 

Heitor. Mais ou menos 15 minutos após início das provas Heitor pede para ir ao banheiro e 

                                                 
47

 O próprio Guilherme que participava de nossa pesquisa.   



 206 

é autorizado. Quando retorna passa pela carteira do colega e comenta algo, então 

aplicadora lhe chama atenção, senta em seu lugar e volta fazer sua prova. 

Heitor foi um dos primeiros a terminar. Ao conferir sua prova a aplicadora percebe 

que havia questões sem respostas (o que não era permitido) e também não tinha preenchido 

o questionário sócioeconômico. A aplicadora devolve seu caderno de questões, pede que 

complete e, assim, Heitor o fez. Entregou rapidamente sua prova de novo, volta para seu 

lugar e começa desenhar enquanto aguardava seus colegas. Assim que a colega da frente 

termina Heitor a convidou para brincar de jogo da velha e com autorização da aplicadora 

começam o jogo. E assim ficaram até o término do horário.  

Às 10 horas bateu o sinal para finalizar aplicação da prova e início do recreio. Os 

alunos formaram a fila e desceram para o pátio. Heitor estava tão concentrado que nem 

percebeu que o sinal havia batido e continuou jogando até que seus colegas lhe 

perguntaram se não ia descer para o recreio. Heitor respondeu "Oh nem vi" e ri. 

Chegando ao pátio Heitor fica apenas andando com seus amigos de outras turmas. 

Bate o sinal para o término do recreio os alunos correm para fila e voltam para sala. 

  Chegando à sala de aula cada aluno recebeu uma folha com atividades de 

matemática. Antes mesmo de começar Heitor pegou algumas bolinhas de papel e foi jogá-

las no lixo, voltou para seu lugar, levantou novamente e pediu uma colega o apontador 

emprestado, apontou seu lápis e voltou para seu lugar. Começou fazer suas atividades, mas 

constantemente conversava com seus colegas. Enfim, começam a correção das atividades e 

Heitor não participa. Certos momentos dizia algo que não fazia sentido com o conteúdo da 

aula até que a professora lhe chama atenção dizendo que aquele não era momento 

apropriado para aqueles tipos de comentários. 

Terminada a correção a professora pede guardem o material para irem para outra 

sala. Heitor pega seus papéis para jogar no lixo e volta para seu lugar contando passos.  

Em sala de aula Heitor é bastante popular e gosta muito de contar o que acontece 

em sua casa, como brinca com seus primos, amigos de sua rua etc. 

É hora de trocar de sala e Heitor fica tão agitado na fila que constantemente lhe 

perco de vista. Ao mesmo tempo que está conversando com um colega já está do lado das 

meninas, depois conversa com uma professora, mexe com os meninos da outra turma que 

estão saindo da sala etc. 

Chegando à sala da outra professora ela pede que copiem a mensagem do dia: "A 

vida é sempre resultado de nossa própria escolha." 
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Heitor demora abrir seu caderno e só o tira da mochila quando a professora lhe 

manda copiar. Em seguida, Heitor pede para ir ao banheiro e a professora permite. Quando 

retorna passa pela mesa de quatro colegas diferentes falando algo até chegar em seu lugar. 

A professora pede que uma aluna entregue uma folha com atividades e que os 

alunos façam os exercícios com bastante atenção e assim Heitor faz; mas conversa um 

pouco com seus colegas. 

A professora pede que guardem seus materiais, pois a aula já esta acabando. 

Os alunos se organizam nas filas para irem embora e aguardam o sinal bater. 

Todos se despedem a professora e vão embora. 

 

11/11/10 Turma observada: 01 (Cristiano e Lucas) 

 

Chego à escola às 06 horas e 45minutos. Lucas chega junto comigo e me entrega 

duas cartinhas: uma pra mim e outra para Alice, e já sai correndo para sala. Chego à sala 

agradeço a cartinha e peço que pare de correr, pois pode se machucar ou algum colega. 

Em seguida chega o Cristiano tranquilo, devagar, parecendo estar dormindo. A 

professora ainda não está em sala, mas chega logo em seguida, cumprimenta os alunos e 

começa organizar as mesas e cadeiras. 

A vice diretora cumprimenta todos pelo autofalante e fazem juntos a oração. A 

diretora pede as professoras que troquem de turma para aplicação da prova de matemática 

do PROEB e dá algumas instruções. 

A aplicadora chega em sala conversa com os alunos, pedindo tranquilidade, 

paciência e atenção: "Não precisem ficar nervosos todos vocês são capazes, tem muita 

sabedoria, mas precisam ficar tranquilos." 

Os alunos iniciam as provas e estão aparentemente concentrados. Lucas é o 

primeiro acabar a prova (com menos de 30 minutos). A aplicadora confere sua prova, diz 

que ele não deu tempo de ler, pensar e responder tudo não, pois são 39 questões mais 35 

perguntas de um questionário. Pede então que lesse a prova novamente e pensasse melhor 

sobre suas respostas. 

Lucas volta a fazer sua prova, mas novamente em pouco tempo diz ter terminado. 

Enquanto isso Cristiano faz sua prova. Inicialmente parece estar concentrado, mas pouco 

tempo depois do início já pega sua borracha e começa se dispersar: roda sobre a mesa, 

passa de uma mão para outra, olha para o lado de fora da sala pela janela, fura borracha 

com o lápis, jogava borracha no chão para levantar e pegar, etc. Cristiano é o penúltimo a 
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terminar sua prova e mesmo assim quando aplicadora a confere percebe que há 2 questões 

sem resposta, 1 pergunta do questionário em branco e 2 com duas respostas.  

Enquanto esperava os colegas terminarem, Lucas desenhava com seu colega e 

sempre riam e conversavam bem alto até que aplicadora ameaça pedir-lhes licença da sala. 

Então cada um virou para sua carteira e ficaram quietos. 

Logo em seguida bateu o sinal para o recreio e a aplicadora pediu que eu descesse 

com os alunos para o pátio e assim o fiz. Chegando no pátio Lucas saiu correndo da fila 

para cantina merendar, Stela chamou sua atenção por estar correndo no pátio e mandou que 

sentasse no banco de castigo. Cristiano pegou sua merenda e foi sentar na arquibancada 

com seus colegas. 

Lucas espera Stela virar e vai brincar com os meninos. Cristiano termina de comer 

e também vai brincar de pular corda. Bate o sinal para o término do recreio e todos correm 

para a fila. 

A professora demora um pouco para buscá-los e eles dispersam um pouco: correm, 

gritam, dançam, brigam etc. Lucas está bastante agitado e Stela pede que suba e espere ela 

em sua sala para conversarem. Ela chega para pegar os alunos e sobem para sala de aula. 

Chegando a sala a professora pede que tirem o caderno do Português e copiem o roteiro do 

dia: 

 

11/11/10 Mensagem do dia: “Para algunas as palavras são como pontas de espada, mas 

para outros a língua dos sábios é saúde" Provérbio 12,8. 

                                     Oração 

                                     Atividade Avaliativa do PROEB 

                                     Português 

 

Cristiano copia, mas pára muito para conversar. Durante a discussão do pensamento 

alguns alunos participam, mas outros não, inclusive Lucas e Cristiano. 

Depois da discussão inicia-se a correção do Para Casa e Lucas não acompanha 

olhando para o chão, seus colegas, um ponto qualquer da sala, mas nem olha para seu 

caderno. Cristiano acompanha, mas se perde muito e pede para a professora voltar umas 4 

vezes. 

Pude perceber que Lucas pelo seu comportamento (não acompanha, não responde, 

não tem dúvidas, senta de lado e fica completamente apático) parece não ter feito 

atividade. 
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Cristiano percebe que seu colega que está sentado atrás não tem a folha e lhe 

empresta caderno para copiar e assim não acompanha mais a correção. 

Em seguida, a professora entrega uma folha para as crianças e pede que uma aluna 

lê o texto para a turma. Lucas está parado, nem se mexe é como se não tivesse nenhuma 

atividade para fazer. Cristiano recorta as margens da folha com muita calma, bastante 

devagar mesmo e, parece que nem percebeu as questões que a professora passa no quadro e 

conversa muito com seus colegas. Faltam três minutos para término da aula e Cristiano 

nem começou a copiar. Resolvo então chamar atenção dele, informo-lhe que a aula já está 

terminando e se continuar conversando não dará tempo de terminar de copiar atividade. 

É informado o término da aula, mas Cristiano não terminou de copiar e não é 

autorizado a sair enquanto não acabar. Lucas já terminou e é liberado. Cristiano copia 

rapidamente e se despede da professora e sai.  

 

16/11/10  Turma observada: 02 (Débora e José) 

 

Como de costume a aula começa às 7 horas. A professora aguardava os alunos em 

sala de aula e os alunos chegam aos poucos. José chega tranquilo e Débora vem logo em 

seguida da mesma forma.  

Enquanto aguardamos os demais alunos converso com a professora sobre o 

desenvolvimento das crianças participantes do estudo e ela diz que ambos melhoraram 

muito, tanto em relação a aprendizagem quanto ao comportamento e principalmente 

atenção. 

Os demais alunos chegam, a professora os cumprimenta e as crianças respondem 

"Bom dia". A vicediretora convida todos a fazerem a oração e, em seguida, cantam 

parabéns aos aniversariantes. 

A professora passa o roteiro no quadro: 

16/11 Mensagem: "Para alguns as palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é 

saúde." 

Oração 

Atividades de Ciências 

Português 
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Os alunos tiram o caderno da mochila, copiam o roteiro e começam a discutir a 

mensagem, mas as crianças observadas são umas das que não participam apenas escutam 

os colegas e a professora.  

Iniciam então a atividade de ciências, primeiro há leitura silenciosa e depois leitura 

coletiva, mais uma vez Débora e José não lêem para turma. Terminada leitura iniciam as 

atividades e cada um faz tranquilamente. 

José foi um dos primeiros a terminar e enquanto esperava os colegas ficou 

brincando com a régua, girava-a no dedo, brincava com a borracha. Já Débora, quando 

terminou atividade deitou a cabeça em sua carteira e ficou com olhar parado para um 

cartaz que estava na parede oposta. 

Quando todos terminam, a professora começa corrigir as questões coletivamente. 

José levanta para pegar caneta na mesa do colega e quando retorna senta com a perna sobre 

a cadeira. 

Certo tempo depois chega Guilherme acompanhado da diretora, pois sua turma foi 

para excursão, mas como esqueceu autorização ele não pode ir. Guilherme chegou nervoso 

falando que ia embora e não queria fazer nada. Os alunos da turma riram bastante e a 

professora chama atenção deles. 

Continuando a correção e a última pergunta foi: "Se uma adolescente menstrua de 

28 em 28 dias, quantas vezes ela menstruará em um ano?" Os alunos pensaram um pouco 

e José responde: "13". Elizabete pergunta por quê. Ele diz: "Se o mês tem 30 dias e é de 28 

em 28 sobram 2 dias. Aí juntando dá mais um mês." 

Bate o sinal do recreio os alunos formam as filas e descem para o pátio. Chegando 

ao pátio José vai logo brincar com seus amigos enquanto Débora senta na arquibancada 

para lanchar e fica conversando com suas amigas. 

Termina o recreio e os alunos correm para fila. A professora busca as crianças e 

todos sobem juntos para sala de aula. A ajudante do dia entrega uma folha para cada aluno, 

todos lêem o texto e logo discutem o tema. 

A professora passa exercícios no quadro e os alunos copiam e, em seguida, 

corrigem suas respostas. 

Inicia então atividade de português, a professora entrega uma folha e pede que os 

alunos leiam e façam as atividades. Então, José pergunta se não iam trocar de sala e a 

professora responde que não, pois a outra turma foi para o passeio. 
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Pouco tempo depois a professora pede que Débora entregue a folha de Para Casa, a 

diretora comunica o término da aula pelo autofalante, os alunos se despedem da professora 

e saem.  
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APÊNDICE H: QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORAS 

 

 

 

 

 

 
Aluno(a): ______________________________________________________________  

 

1) Pense em [nome do aluno]. Considerando seu comportamento antes do trabalho extraclasse e 

atualmente, você observou que: 

(  ) não houve nenhuma mudança. Ele se comporta exatamente da mesma forma. 

(  ) houve pequenas mudanças positivas em seu comportamento.  

(  ) houve grandes mudanças em seu comportamento. 

Explique sua resposta:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

2) Como [nome do aluno] se relaciona com os colegas, professores e funcionários atualmente? 

(  ) não houve nenhuma mudança. Ele se comporta exatamente da mesma forma. 

(  ) houve pequenas mudanças positivas em seu comportamento.  

(  ) houve grandes mudanças em seu comportamento. 

Explique sua resposta:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) O aluno [nome]  (assinale mais de uma alternativa se necessário): 

(  ) continua desatento a maior parte do tempo. 

(  ) continua hiperativo, agitado, movendo-se muito a maior parte do tempo. 

( ) ainda se mostra desatento, mas consegue se concentrar em algumas atividades. 

( ) ainda se mostra hiperativo, mas consegue realizar algumas atividades, concentrando-se um 

pouco mais que antes. 

(  ) seu nível de atenção melhorou muito. Consegue acompanhar o que é ensinado e realizar o que é 

pedido. 

(  ) a hiperatividade diminuiu consideravelmente. Consegue acompanhar o que é ensinado e realizar 

o que é pedido. 

 

4) Em relação à aprendizagem da Matemática, [nome do aluno]: 

(  ) continua com a mesma dificuldade para aprender. 

(  ) se mostra um pouco mais atento e tem conseguido realizar algumas tarefas. 

( ) melhorou muito, se mostra mais atento e consegue realizar a maioria das atividades propostas. 

Explique sua resposta:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

5) Em sua opinião, o trabalho extraclasse que realizei com os alunos: 

 (  ) foi interessante, mas não se percebem resultados. 

 (  ) foi válido e pequenas mudanças são percebidas nos alunos que participaram. 

 (  ) conseguiu produzir mudanças importantes para alguns alunos (ex: __________). 

 (  ) começou a produzir resultados, mas precisaria ser continuado, por que _____________ 

 

 

Cara professora,  

gostaria de conhecer sua opinião sobre o trabalho realizado no projeto de Matemática. Sua avaliação do 

processo é muito importante para seguirmos aprimorando o trabalho. Obrigada! 
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APÊNDICE I: RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS DAS PROFESSORAS 

 

 

CRISTIANO 

Categoria Professora Depois da intervenção 

Comportamento 

Eliane 

Ainda tem muito a melhorar, mas 

houve pequenas mudanças positivas em 

relação a seu comportamento. 

Telma 

Ele continua muito imaturo, se 

distrai com muita facilidade e com raciocínio 

muito lento. 

Convivência 

Eliane 
Agora está mais amigável, tem 

discutido menos. 

Telma 

As vezes se irrita facilmente, 

qualquer coisinha é motivo para brigar e 

ficar “emburrado”. 

Dificuldades e 

habilidades 

Eliane 
Continua desatento a maior do 

tempo, qualquer coisa o distrai. 

Telma 

Ainda é muito desatento e demora 

bastante para realização das atividades, 

sempre fazendo hora. 

 

 

Aprendizagem 

Eliane 
Ainda tem muito a melhorar, este ano 

pouco percebemos seu progresso. 

Telma 

Melhorou muito em relação aos 

conteúdos trabalhados, principalmente nas 

quatro operações aritméticas básicas, mas 

está sempre desatento. 
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DÉBORA 

Categoria Professora Depois da intervenção 

Comportamento 

Eliane 
Em relação a seu comportamento não 

houve muitas mudanças não. 

Telma 
Ela sempre foi uma boa aluna: muito 

educada, prestativa, atenciosa e responsável. 

Convivência 

Eliane 
Nunca apresentou problemas de 

disciplina. 

Telma 
Sua convivência ainda é muito boa, 

quase não preciso chamar sua atenção. 

Dificuldades e 

habilidades 

Eliane 
Tem conseguido se concentrar melhor 

do que antes. 

Telma 

Atualmente suas dificuldades são 

mínimas. Melhorou muito a leitura e 

interpretação e está bem mais interessada 

também. 

Aprendizagem 

Eliane 

Como sua concentração melhorou 

bastante, tem apresentado melhor 

desempenho nas atividades. 

Telma 

Sempre foi uma boa aluna, mas 

amadureceu bastante e adquiriu autonomia 

para realizar as atividades. 
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GUILHERME 

Categoria Professora Depois da intervenção 

Comportamento 

Lina 

Pode-se observar algumas mudanças 

positivas no aluno pois parece que ele percebeu 

que pode aprender se conseguir ficar mais 

concentrado. 

Daniela 

Houve pequenas mudanças positivas em 

seu comportamento, mas o aluno ainda necessita 

de acompanhamento devido à defasagem dos anos 

anteriores. 

Convivência 

Lina 
Ele ainda é bem instável, mas houve 

pequenas mudanças positivas. 

Daniela 

Para mim seu comportamento no começo 

do ano e de anos anteriores era “insuportável” 

mas com o acompanhamento que teve e com 

nosso trabalho em sala de aula melhorou 

bastante, mas ainda tem muito que melhorar. 

Dificuldades e 

habilidades 

Lina 

Seu nível de atenção melhorou muito. 

Consegue acompanhar o que é ensinado e 

realizar o que é pedido, mas ele ainda é bem 

agitado. 

Daniela 

O aluno continua desatento a maior parte 

do tempo, mas consegue se concentrar em 

algumas atividades. Também continua hiperativo, 

mas consegue realizar algumas atividades, 

concentrando-se um pouco mais que antes. 

Aprendizagem 

Lina 

O aluno precisa de constante ajuda pois 

ainda não possui autonomia para lidar com os 

altos e baixos na aprendizagem e sanar as 

dificuldades remanescentes. 

Daniela 

Devido à sua falta de concentração e 

hiperatividade não conseguia concluir a maioria 

das atividades, mas atualmente se mostra mais 

atento e tem conseguido realizar algumas tarefas 

sozinho. 
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HEITOR 

Categoria Professora Depois da intervenção 

Comportamento 

Rosa 

Ele ainda se mostra muito agitado: 

sempre andando pela sala e fazendo 

piadinhas para a turma. 

Joseane 

Melhorou muito pouco, ainda brinca 

muito em sala de aula, principalmente em 

momentos que exigem concentração. 

Convivência 

Rosa 

Continua sendo popular com os 

colegas e funcionários, pois está sempre 

“divertindo” a todos. 

Joseane 

Conserva a boa relação com os 

colegas, mas as vezes com nós, professoras, é 

um pouco inconveniente. 

Dificuldades e 

habilidades 

Rosa 
Continua com dificuldades em se 

concentrar e ainda é muito agitado. 

Joseane 

É um aluno inteligente e muito capaz, 

mas tem muita dificuldade em se concentrar. 

Se distrai facilmente e vive buscando 

estímulos que provoquem essa distração. 

Aprendizagem 

Rosa 

Ele não realiza todas as atividades 

propostas e não consegue se concentrar 

naquelas que exigem um raciocínio mais 

elaborado. 

Joseane 

Sua desempenho ainda é muito lento, 

apesar de ser capaz, mas melhorou um 

pouco. 
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JOSÉ 

Categoria Professora Depois da intervenção 

Comportamento 

Eliane 
Percebi que tem apresentado maior 

interesse no que é ensinado 

Telma 

Evoluiu bastante. Passou a ficar 

mais atento e a participar mais das 

atividades. 

Convivência 

Eliane 

Ainda mantém bom relacionamento 

com os colegas e muito respeitoso com as 

professoras e funcionários. 

Telma 
Sempre se relacionou muito bem 

com todos, é bastante amigável e educado. 

Dificuldades e 

habilidades 

Eliane 

Ele tem se esforçado bastante, 

parece que tem feito suas atividades de casa 

sozinho o que demonstra grande evolução. 

Telma 

Seu nível de concentração durante 

as atividades melhorou bastante e percebo 

também que tem realizado as atividades com 

mais autonomia. 

Aprendizagem 

Eliane 

Em relação aprendizagem melhorou 

muito, se mostra mais atento e consegue 

realizar a maioria das atividades. 

Telma 

A melhora no nível de concentração 

tem influenciado bastante em seu 

desempenho, apesar de que sempre foi um 

bom aluno, mas era um pouco desatento. 
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LUCAS 

Categoria Professora Depois da intervenção 

Comportamento 

Eliane 
Não houve nenhuma mudança. Se 

comporta exatamente da mesma forma. 

Telma 

Continua com os mesmo 

comportamentos: agressivo, desinteressado e 

irresponsável. 

Convivência 

Eliane 

Ainda tem brigado bastante, por 

pouca coisa ele já começa discutir e chega 

agredir os colegas. 

Telma 

Facilmente entra em atrito com os 

colegas e tem nos respondido 

constantemente. Parece estar cada vez mais 

agressivo. 

Dificuldades e 

habilidades 

Eliane 

Continua hiperativo, agitado, 

movendo-se a maior parte do tempo. 

Dificilmente consegue se concentrar. 

Telma 

Ainda se mostra desatento e 

hiperativo, mas até que te conseguido 

concluir algumas atividades. 

Aprendizagem 

Eliane 

Ele ainda tem muita dificuldade. Sua 

aprendizagem é bem lenta e quase não 

conseguimos ver seu progresso. 

Telma 

Percebo que tem tentado realizar as 

atividades, mas com muita dificuldade e 

muitos erros. 

 

 

 

 

 

 

 


