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RESUMO:  Neste assunto que aborda o tema sobre crianças que apresentam o Transtorno de Déficit de 

Atenção/ Hiperatividade (TDAH), é considerável reforçar o fato de como a intervenção da psicopedagogica pode 

interferir de forma relevante nas dificuldades de aprendizagem das crianças que são identificadas com o 

transtorno de TDAH, agindo positivamente na superação das dificuldades e no desenvolvimento afetivo, 

cognitivo e físico. A Psicopedagogia analisa procedimentos adequados para atenuar os sintomas na criança 

portadora do TDAH. Neste texto são apresentados alguns argumentos de vários especialistas e pesquisadores a 

respeito do TDAH, assim como as suas causas, sintomas, fundamentos para um diagnóstico preciso e algumas 

intervenções psicopedagógicas, que abreviem os sintomas deste distúrbio, tão comum em nossos dias. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade em crianças em etapa escolar 

ocasiona graves consequências, tanto para o seu processo de desenvolvimento, quanto para o 

dia a dia do profissional implicado no atendimento desta criança na sala de aula. Por 

conseguinte, este artigo aborda alguns conceitos sobre TDAH e as práticas que podem ser 

aplicadas com o intuito de diminuir as dificuldades de aprendizagem das crianças portadoras 

deste transtorno.  Este estudo e realizado mediante revisão bibliográfica. Desta forma a 

criança requer de uma atenção individualizada, exigindo uma mediação profissional que 

consiga atender as suas necessidades de atenção e cuidado, auxiliando na superação das suas 

limitações. A psicopedagogia é um campo de atuação, donde ocorre a ligação da psicologia 

com a pedagogia, com o propósito de aprimorar a aprendizagem, tanto na área escolar, quanto 

no desenvolvimento social e comportamental. A finalidade deste estudo é compreender o 

TDAH, seus sintomas e a melhor forma de minimizar as suas manifestações em crianças, por 

meio de atenção psicopedagógica. 

 

2.  METODOLOGIA 

 

Este trabalho e realizado por meio de revisão bibliográfica, expondo em seu desenvolvimento 

as técnicas utilizadas para identificar na pessoa, o transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade, identificando as prováveis causas, consequências, assim como algumas 

sugestões de intervenção que contribua para que diminuam as consequências negativas, na 

vida dos afetados. 

 

3.  DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE 

 

3.1.1 Breve histórico do TDAH 

 

Os primeiros registros dos sintomas da hiperatividade, apareceram, no início do século 

XIX, o precursor deste diagnóstico foi o pediatra George Still. No início do século XX, 



 
 

começaram os estudos associados a este distúrbio.  Estes sinais, no começo, foram ligados à 

um distúrbio semelhante ao da loucura e foi estabelecido como transtorno mental, pela 

American Psychiatric Association.Kaefer (2006). Entre os anos 1917 e 1918, foram realizados 

vários estudos, após uma epidemia de encefalite, se constataram condutas desatentas em 

crianças que foram atingidas pela doença. As crianças atingidas pelo surto eram “[...] descritas 

como reprimidas em sua atenção, no alinhamento das atividades e da impulsividade, do 

mesmo modo, nas outras particularidades cognitivas, incluindo a memória” (BARKLEY, 

2008, p. 17). Conforme expõe Barkley (2008) estas crianças eram distanciadas da sua família, 

com o intuito de receber tratamento e educação em associações separadas das instituições 

escolares. Naquele momento não se tinha uma hipótese sobre o recurso terapêutico favorável 

ao TDAH, porém algumas instituições adotaram programas que auxiliavam na modificação 

do comportamento dos afetados. 

 

3.2 CAUSAS, CARACTERÍSTICAS E SINTOMAS 

 

As características deste transtorno são desatenção e/ou hiperatividade, porém há 

dúvidas sobre as causas do TDAH, há hipótese da ação de causas genéticas ou ambientais e o 

diagnóstico clínico e respaldado pelo sistema classificatório da OMS. Strauss, neurologista 

americano, em 1918 deduz que os problemas de comportamento seriam a consequência de 

algum dano cerebral mínimo (COLLARES e MOYSÉS, 2010). 

Segundo os autores: Moysés e Collares (1992), alerta-se que todas as exposições são 

relacionadas a comportamento e/ou cognição; entretanto, nenhuma é obrigatória. Não existem 

princípios que concretizem a agressividade, hiperatividade e disturbios comportamentais ou 

de aprendizado. Dentro das referencias da medicina, se aguarda a explicação, o 

posicionamento e a normalização dos critérios. Até então, na concepção, são exigidos os 

exames de inteligência; exame físico, entre eles o neurológico, raios-X de crânio 13, 

eletroencefalograma normal ou com alterações, entre outros exames de laboratório. 

Este distúrbio se manifesta na infância, apresentado sinais de desatenção, dificuldade 

de concentração, hiperativo-impulsivo, marcado pelo agito, do mesmo modo o TDAH do tipo 

misto, o qual se declara com os mesmos sinais. Os sintomas apresentados são os seguintes: 

bloqueio na concentração ao realizar afazeres cotidianos, a criança não consegue progredir 

nas atividades e se distrai com estímulos externos, não permanece sentado em sala de aula, 



 
 

balança as mãos constantemente, inquieto, fala muito e não consegue concentrar-se em 

atividades lúdicas. Alguns sinais apresentados são a falta de concentração, a desmemoria, a 

impaciência, a oposição para obedecer de regras, a agitação. (FREITAS et al., 2010) 

 

Segundo os autores:  

[...] a origem da evolução do TDAH, em um sujeito, depende de quais genes de 

sensibilidade estão atuando e de como cada um deles coopera para a afecção, qual é 

o efeito de cada um e da relação desses genes entre eles e também com o meio 

(ROHDE et al., 2003, p. 36) 

 

Conforme Freitas et al., p. 176, por iniciar se precocemente, esse distúrbio prejudica o 

desenvolvimento da criança, causando limitações difíceis de serem superadas. Para indicar um 

diagnóstico de TDAH, é necessário que a criança apresente os mesmos sintomas em todos os 

ambientes de convivência. (ROHDE et al., 2000).  

Dumas (2011) expressa que o TDAH causa atitudes inapropriadas em numerosas 

áreas: social, afetiva e acadêmica, definido pela ausência de atenção, hiperatividade e 

comportamentos impulsivos, promovendo danos no cotidiano do sujeito e de seus familiares, 

sendo rotulados como preguiçosos, despercebidos, incivilizado, desorganizados, entre outros 

adjetivos. 

O TDAH não é considerado um Transtorno de Aprendizagem, a pesar dos sintomas 

afetarem diretamente no desenvolvimento da aprendizagem. (ROTTA, et al., 2006), 

 

3.3 TDAH E MEDICAMENTOS 

De acordo com os autores, os diagnósticos do TDAH, são realizados de forma 

incorreta, apoiando -se em pequenas informações e avaliações superficiais. Portanto, surgem 

crianças medicadas sem necessidade e sofrendo o impacto de um efeito colateral 

medicamentoso. Moysés e Collares (2013). 

 

Segundo o autor:  

A medicação aparece na vida das crianças como meio de sanar os problemas de 

aprendizagem que atingem a muitas delas. Esses distúrbios, apontados como 

doenças individuais, são tratados por intervenção de medicamentos que garantem 

auxiliar a criança no progresso da sua aprendizagem e da sua coduta. (LERNER, 

2014, p. 14) 

 



 
 

A maioria das crianças com este distúrbio, fazem uso de medicamentos, entre eles a 

Ritalina, com o intuito que os mesmos solucionem os problemas do comportamento, assim 

como os de aprendizagem. Em numerosos casos, as crianças não foram avaliadas 

corretamente, para que ocorra uma avaliação correta, se deve ter em conta o comportamento 

do paciente em ambientes diferentes, pois se corre o risco de medicá-lo de forma incorreta.  

 

De acordo com (LERNER, 2014, p. 15), o maior receio que emerge é que o uso de 

fármacos se torne impróprio e incontrolado, sendo utilizados em situações in necessárias. Por 

meio do uso de medicamentos se busca a resolução de problemas que, muitas vezes, se 

controlariam, usando se outras estratégias, porém são tratados como se fossem doenças.  

 

3.3.1 O lúdico como estratégia escolar com a criança com TDAH 

Conforme expressam os autores Costa, Moreira e Seabra Junior (2015), as atividades 

lúdicas, entre elas a literatura, trazem vários benefícios para as crianças com distúrbio TDAH, 

pois, permitem a melhora da sua autoconfiança, desenvolvendo também, a fala e a 

concentração. Do mesmo modo, a arte, no campo lúdico, incentiva a coordenação motora fina 

e grossa, a motricidade ao equilíbrio, a comunicação, a lateralidade, a audição e o ritmo, 

assim como a inserção social. (PIMENTA, 2014, p. 35). 

Segundo salienta Cunha (2012), os jogos em grupo auxiliam a criança a alcançar um 

bom convívio com seus colegas e professores. Ainda, “[...] o jogo acercar a criança aos 

conteúdos escolares [...] ao ser apresentado com níveis graduais de dificuldade” (TINTORI; 

BAST; PITTA, 2011, p. 229) 

Ao utilizar se o jogo como recurso pedagógico, aperfeiçoa a aprendizagem e 

desenvolve as habilidades cognitivas, sociais e emocionais. Em conformidade com LOPES, 

(2011), "um jogo pode melhorar as aptidões da criatividade, do pensamento, da atenção, da 

imaginação, da interpretação e da motivação." 

 

Segundo o autor:   

Compete aos educadores a missão de diversificar a metodologia utilizada elaborando 

uma aula mais criativa, para que as crianças se entusiasmem com a aula e, o que 

facilitaria a assimilação do conteúdo. Este tipo de metodologia motiva os alunos a 

aprender por meio da brincadeira. Cunha (2012, p. 13). 

 



 
 

Em conformidade com Silva e Santos (2002) o elo entre professor e aluno requere 

dinamismo e respeito a sua diversidade, já que o aluno não é um acumulador de 

conhecimento, mas, um indivíduo apto para pensar, decidir e opinar, mesmo que seja atingido 

por transtornos e síndromes.  

Em algumas situações, o vínculo do professor com o aluno portador do TDAH, pode 

tornar-se difícil, porém, a afinidade é capaz de promover a harmonia entre os envolvidos, o 

que facilita colaborando para um bom aproveitamento escolar. 

De acordo com Rogers (1985, p. 131): Quando um educador tem a competência para 

compreender profundamente as reações do aluno, consegue discernir a forma pela qual o 

recurso de aprendizagem se mostra ao estudante, aumentando assim, as possibilidades de uma 

extensa aprendizagem.  

 

3.4 A ATUAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA.  

A Psicopedagogia é o campo de conhecimento cuja função é o estudo de como o 

indivíduo constitui o conhecimento, procurando entender como acontece o procedimento da 

concepção do conhecimento do homem. Suas funções são revelar como se processa a 

construção do conhecimento nas pessoas, identificar os itens que estejam impedindo essa 

aprendizagem e também possibilitar estratégias que simplifiquem o aprendizado.  

A atividade psicopedagógica institucional é de caráter preventivo, a qual salienta o 

processo de ensino e aprendizagem, fundamentada nas instruções aos profissionais e 

concedendo preferências as particularidades dos indivíduos.  

O TDAH é um distúrbio neuropsicobiológico, ocasionado por diversos fatores de 

terminologia plurivariada. Vários pesquisadores têm se dedicado em pesquisas que consigam 

explicar, mais satisfatoriamente, os elementos etiológicos causadores, assim como, seus 

impactos que afetam o cotidiano do indivíduo, na vida social e familiar. 

 

3.4.1 A função do Psicopedagogo 

 

O psicopedagogo cumpre o papel de identificação das dificuldades e alterações que 

afetam a assimilação dos conteúdos, implementando a utilização dos saberes da psicologia e 

também da antropologia para investigar o comportamento do aluno. Do mesmo modo, 

intervém situações de fracasso ou evasão escolar. Este profissional é autorizado a intervir com 



 
 

pacientes em centros comunitários e hospitais, assim como, atuar como orientador dos 

estudantes e sua família no processo de aprendizagem. (GUIA DO ESTUDANTE, 2016). 

 

Para Mattos, (2015, p. 53), o psicopedagogo tem papel essencial no diagnóstico e 

tratamento desse distúrbio, o qual, atualmente se manifesta de forma abundante nas salas de 

aula: o diagnóstico do TDAH é realizado somente mediante entrevista clínica com um 

especialista, valéndo-se de critérios bem precisos.  

 

Segundo os autores:  

A função do “psicopedagogo é de intermediárior na intervenção preventiva ou 

terapêutica. Pois o aprendizado propõe disciplina, motivação e concentração nos 

itens a serem assimilados”. Brum e Pavão (2014, p. 110), 

 

 

Conforme expressa Rubinstein (1996), o psicopedagogo pode utilizar-se de recursos, 

tais como: diálogos com a família; sondar a razão da consulta; explorar a história de vida da 

criança, fazendo a anamnese; entrevista com o aluno; entrar em  contato com a instituição 

educacional e outros profissionais que atendam a criança; também deve informar aos 

responsáveis pelo aluno, sobre o estado da criança e qual a intervenção que está sendo 

efetuada; e se necessário, encaminhar o paciente para outros profissionais. Segundo SANTOS 

(2016), esta profissão nasce de uma proposição de interdisciplinaridade. 

De acordo com a autora, o trabalho do psicopedagogo, não é somente o de oferecer 

atividades e treinamentos direcionados aos sujeitos com problemas de aprendizagem e 

comportamento alicerçados em teorias comportamentais, como propõe a Psicologia 

Educacional, nem determinar técnicas e estratégias de esnino como determina a Pedagogia, 

porém, compete-nos preencher um espaço que se encontra na reciprocidade do ensino-

aprendizagem. (SANTOS, 2016, p.1). 

Em conformidade com STROH,(2010), para o diagnóstico ser efetivo, se deve 

procurar a avaliação clínica de um médico, com o objetivo de conseguir mais informes sobre 

o proceder do paciente  durante a consulta, diálogo com os responsáveis, informes da escola 

relacionados ao comportamento da criança e avaliação dos sintomas. Segundo expressam os 

autores, a finalidade da avaliação diagnóstica do TDAH, e avaliar a dimensão dos problemas 

do paciente, que interferem nas habilidades escolares, familiares e sociais do mesmo e na 



 
 

evolução de um projeto de intervenção adequado. (BENCZYK, 2006, p. 55, apud STROH, 

2010, p. 92-93).  

E sumamente importante o trabalho do psicopedagogo, pois, contribui de modo direto 

com relação a dificuldade escolar que atinge a criança, suprindo a defasagem e propiciando 

condições com o intuito que aconteçam novas aprendizagens e também auxiliem com 

orientações aos professores. Edyleine apud Machado (2002, p. 5).   

 

Segundo os autores: 

As atividades lúdicas não se ligam unicamente ao prazer, pois a imaginação e as 

regras são características que servem para definir a brincadeira, mesmo que a lógica 

estabelecida pela situação do jogo não seja formal. (Vygotsky e Leontiev, 1988) 

 

 

Em conformidade com PIAGET, (1998), é por meio de jogos e brincadeiras que se 

desenvolve o a auto-estima da criança, atuando como um estimulo a sua imaginação, assim 

como a sua capacidade de raciocínio. Praticando o lúdico a criança aprende a liberar a tensão, 

a insegurança, a frustração e também a agressividade.  As atividades lúdicas não se ligam 

unicamente ao prazer, pois a imaginação e as regras são características que servem para 

definir a brincadeira, mesmo que a lógica estabelecida pela situação do jogo não seja formal. 

(Vygotsky e Leontiev, 1988) 

Participando de jogos com regras, tais como xaderz, damas, jogo da memória, quebra 

cabeça e assim por diante, a criança se desenvolve socialmente, compreende o sentimento de 

ganhar ou perder. Também pode ser utilizada a estratégia do conto de fadas, com o propósito 

de motivar o deleite pela leitura, a criatividade recriando um conto já conhecido, assim como, 

criar uma dramatização com a participação da criança. Da mesma forma, explorar novas 

leituras, tais como revistas ou histórias em quadrinhos. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Este estudo foi realizado com base em pesquisas científicas, demonstrando a importância do 

papel desempenhado pelo psicopedagogo, no diagnóstico e o tratamento do TDAH, 

diminuindo assim, o sofrimento e a frustração das crianças que apresentam este transtorno, 

assim como oportunizar uma educação mais inclusiva. Concluí se que as estratégias 



 
 

cautelosamente planejadas simplificam o progresso do ensino-aprendizagem nos alunos, 

assim como, direcionando a família para atitudes que beneficiem à criança,  

O psicopedagogo deve trabalhar em conjunto com outros profissionais da saúde para 

alcançar-se um resultado positivo, uma equipe interdisciplinar na qual atuem, neuropsicólogo, 

psicopedagogo, fonoaudiólogo, entre outros. O paciente deve passar por avaliação, assim 

como a família e os professores e outras pessoas que tenham convivência com a criança, após 

estas   entrevistas se determinará o diagnóstico final do paciente.   

O profissional deve analisar as dificuldades e falta de concentração, a baixa auto-

estima e a frustração enfrentadas pelo portador de TDAH, conseguindo por meio de 

dinâmicas e atividades lúdicas, incluindo jogos, contos infantiles, entre outras.  

Para lidar com casos de crianças com este distúrbio, é necessário ter muita cautela, 

pois, os mesmos devem enfrentar a intolerância e, em alguns casos, excessos de medicação, 

que gera desgosto e frustração, prejudicando a qualidade de vida do envolvido, deixando 

traumas, insatisfação, depressão, rejeição e dificuldade para relacionar-se com os outros. 
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