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resumo 
 

 

A Perturbação da Hiperactividade com Défice da Atenção apresenta um 
quadro sintomático diversificado. Surge na infância, é caracterizado por 
elevadas dificuldades em manter a atenção, impulsividade e hiperactividade 
excessiva.  
O estudo sobre a problemática tem vindo a suscitar o interesse de vários 
investigadores ao longo dos anos, no entanto a maioria das investigações 
realizadas são do foro médico, sendo que a perspectiva pedagógica e 
educacional encontra-se pouco explorada, principalmente no que se refere à 
nossa realidade. 
Com a Inclusão escolar, a escola como instituição deve estar mais 
especializada, a formação de docentes, inicial e contínua, deve ser capaz de 
disponibilizar respostas que permitam uma abordagem promissora na 
activação do desenvolvimento psicológico das crianças com NEE. 
Com a presente investigação pretendemos, dar respostas a algumas questões, 
de entre as quais, determinar o grau de informação dos docentes do 1º e 2º 
Ciclo, quais as dificuldades com que se deparam ao leccionarem em turmas 
com crianças com ADHD e qual a eficácia dos métodos e estratégias 
utilizados. 
Os resultados obtidos permitem-nos afirmar que, face à problemática, a 
formação inicial e contínua de docentes é insuficiente para um desempenho 
positivo. O número de psicólogos escolares é reduzido face à necessidade de 
constituir equipas multidisciplinares para um acompanhamento adequado dos 
alunos. De uma forma geral, a rede de ensino, no que concerne à ADHD, é 
incapaz de responder adequadamente às necessidades destas crianças, a 
inclusão limita-se à inserção destes alunos na sala de aula. 
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abstract 

 

Attention Deficit and Hyperactivity Disorder shows a variety of symptoms. It 
appears during childhood and is characterised by a great difficulty in paying 
attention, impulsive reactions and excessive hyperactivity. 
Over the years, many investigators have been interested in studying this 
subject. However, the majority of the studies made are from a medical point of 
view, whilst the pedagogical and educational perspective has been poorly 
explored, especially where it concerns our own reality. 
With school integration, the school as an institution must be more specialised, 
the teachers’ initial and continuous formation must be able to give answers that 
allow a promising approach to the activation of the psychological development 
of the Special Needs (NEE) child. 
With this investigation, we propose to answer some of the many questions, 
amongst which: what level of information teachers of the “1º and 2º Ciclos” 
(Portuguese primary school levels) detain; which difficulties the teachers face 
when teaching classes which have children with Hyperactivity and Short 
Attention Span Disorder and how efficient the methods and strategies used 
really are. 
The results obtained allow us to conclude that, facing this problem; the initial 
and continuous teachers’ formation is insufficient to gain a positive 
performance. The number of school psychologists is reduced comparatively to 
the need to constitute multidisciplinary teams for the adequate support/ help 
these children effectively need.  
Generally speaking, the school web, in what concerns Hyperactivity and Short 
Attention Span Disorder, is unable to adequately respond to these children’s 
needs, the integration is limited to the insertion of these children/students in a 
common classroom. 
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Como educadores (…), cabe-nos um papel preponderante: o de defender os 

princípios consignados na Constituição Portuguesa, na Lei de Bases do Sistema 

Educativo e no Decreto-Lei 319/91, de 23 de Agosto, que, numa palavra, 

proclamam que toda a criança deve ser tratada em pé de igualdade e de 

imparcialidade em matéria de educação. 

É, portanto, da nossa responsabilidade fazer com que toda a criança com NEE, 

não obstante a severidade da sua problemática, receba uma educação apropriada, 

pública e gratuita, de acordo com as suas características e necessidades específicas 

(Correia, 1997, p. 16). 
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Introdução 

Vivre est le métier que je lui veux apprendre. En sortant de mes mains, il ne sera, j'en conviens, ni 

magistrat, ni soldat, ni prêtre, il sera premièrement homme.1 

Jean-Jacques Rousseau 

A ideia de que a escola detém um papel fundamental na formação da criança e do 

homem, encontra-se bem expressa na citação de Rousseau.  

A escola, como instituição, deve antever respostas que permitam ensinar com 

sucesso todas as crianças, incluindo as que possuem patologias adversas. 

As crianças com perturbações de aprendizagem que necessitam de uma atenção 

educativa diferenciada, por parte dos professores e da escola, são muitas e apresentam 

dificuldades diversas. Entre estas destacam-se as que possuem perturbações do 

comportamento, emocionais, dificuldades de aprendizagem e dificuldades de comunicação. 

Igualmente existem outras, com perturbações específicas, que também requerem este 

apoio, como as crianças com Hiperactividade e Défice da Atenção. 

As perturbações inerentes a estas crianças não provêem de limitações intelectuais 

ou sensoriais, e manifestam-se através da dificuldade em criar e manter relações 

interpessoais entre os colegas e professores. 

A Perturbação de Hiperactividade com Défice da Atenção (ADHD) (DSM-IV-TR, 2002), 

igualmente chamado de Transtornos Hipercinéticos (CID-10, 1993), trata-se de um quadro 

sintomático diversificado, surge na infância e é caracterizado por elevadas dificuldades em 

manter a atenção, impulsividade excessiva e hiperactividade.  

 

                                                      
1
 Viver é o ofício que quero ensinar. Saindo das minhas mãos, ele não será, acredito, nem magistrado, 

nem soldado, nem padre, será primeiramente um homem. 
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Um padrão persistente de falta de atenção e/ou impulsividade-hiperactividade, 

com uma intensidade que é mais frequente e grave que o observado habitualmente 

nos sujeitos com um nível semelhante de desenvolvimento (critério A). Alguns 

sintomas de hiperactividade-impulsividade ou de falta de atenção que causam 

problemas devem ter-se manifestado antes dos sete anos de idade (DSM-IV-TR, 

2002). 

Uma das definições mais precisas é de Safer e Allen (1976),  

 

Transtorno do desenvolvimento concebido como um atraso no desenvolvimento, 

que constitui uma pauta de conduta persistente, caracterizada pela inquietude e 

falta de atenção excessiva e que se manifesta em situações que requerem inibição 

motora. Surge entre os 2 e os 6 anos e começa a diminuir na adolescência. 

 

Trata-se de uma condição neurológica que envolve problemas de desatenção 

hiperactividade-impulsividade, pode também incluir uma actividade motora excessiva, 

agitação, inquietude, dificuldades de aprendizagem, inconsistente com o desenvolvimento 

etário da criança (U.S. Department of Education, 2003, p.1). 

Constantemente nas Instituições de Ensino existem queixas, relativamente a alunos 

que devido ao seu mau comportamento alteram o exercício normal das salas de aula. A 

escola é um ambiente com regras onde as crianças passam grande parte do dia. É-lhes 

requerido que estejam atentas, que respeitem as regras, que aprendam o que lhes é 

ensinado, mas particularmente que passem longas horas sentados e atentos.  

As crianças com ADHD têm muitas dificuldades em cumprir as regras definidas e a 

manter um esforço constante nas actividades sugeridas pelos adultos, por muito que se 
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empenhem, os encarregados de educação e os professores, não conseguem alterar a sua 

atitude, são incapazes de corrigir o problema. 

É no âmbito educativo onde comummente se detectam os problemas de 

Perturbação de Hiperactividade com Défice da Atenção. Como é natural esta situação gera 

grande embaraço e frustração para os docentes, tornando difícil o processo educativo 

destas crianças na sala de aula. 

É também importante mencionar que a morbilidade dos problemas de 

aprendizagem na sala de aula, é mais frequente do que usualmente se encontra descrito nos 

relatórios escolares, particularmente no que se refere à Perturbação de Hiperactividade com 

Défice da Atenção. Rotulam-se crianças, com ADHD, de mal comportadas e 

desinteressadas e diagnostica-se erroneamente ADHD a crianças que simplesmente tem 

falta de formação cívica e comportamental.  

De facto estima-se que a ADHD afecte 3% a 7% das crianças (DSM-IV-TR, 2002). 

A julgar pela percentagem de casos que pode parecer baixa, o impacto desta 

perturbação na sociedade é elevada, causando prejuízos importantes no desenvolvimento 

das crianças acometidas. 

Educar e promover o desenvolvimento da criança de um modo eficiente e gerador 

do sucesso educativo, implica que o professor adquira um vasto leque de competências tais 

como um conhecimento abrangente da criança, das suas capacidades em cada estádio, dos 

seus interesses, necessidades, potencialidades e da forma como estrutura o seu pensamento. 

Para garantir uma relação eficaz entre o grupo de docentes e os alunos, é essencial 

assegurar às crianças experiências que estimulem o seu desenvolvimento pessoal. O 

desenvolvimento humano estabelece-se através da interacção do indivíduo com o ambiente 

físico e social (Tavares, 1992, p.7). 
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Segundo Pfiffner e Barkley (1998), a intervenção mais conveniente, a que contribui 

para o bom aproveitamento escolar, é aquela que surge no contorno escolar sempre que se 

verifica uma alteração do comportamento. 

Batista (1999) refere que o grande papel da educação especial, enquanto escola, é o de ensinar 

todos os professores a trabalhar de forma diferenciada com todos os alunos, cada um deles com características 

específicas e a exigir um projecto e um acompanhamento individual (p. 126). Sabemos que o ambiente 

escolar foi durante muitos anos um lugar de imposição, angústia e descontentamento. A 

meta da escola era transmitir conhecimentos, de uma forma uniforme, através de um 

currículo basilar e imutável, as crianças mais desfavorecidas ou diminuídas eram 

simplesmente colocadas de parte ou nem sequer tinham a oportunidade de frequentarem o 

sistema de ensino. 

Hoje a escola surge como um novo patamar na vida da criança, o qual cabe a todos 

transformar, adaptar, para permitir todas as possibilidades para o desenvolvimento das 

crianças. 

O actual modelo de Escola para Todos, teve o seu início já em 1986 com a publicação 

da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 46/86, de 14 de Outubro). Definiu-se o direito à 

educação e à igualdade de oportunidades a integração de alunos com necessidades educativas 

específicas devidas a deficiências físicas e mentais (artigo 17º). Desta forma o professor do ensino 

regular ficou responsável pelo desenvolvimento de metodologias e estratégias promissoras 

de um bom desempenho escolar por parte de todos os alunos. A Declaração de Salamanca 

(1994) subscrita por mais de 90 países, incluindo Portugal, serviu de marco orientador e 

regulador para o desenvolvimento da Escola Inclusiva.  

No entanto a simples alteração das leis é insuficiente para por em pratica um ensino 

inclusivo que apresente uma uniformidade na aprendizagem dos alunos. A própria 

Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC, 2006) afirma que: 
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Efectivamente, são conhecidas situações em que a inclusão se limitou à colocação 

na sala de aula de alunos com necessidades educativas especiais sem qualquer 

apoio especializado ou com o apoio de docentes recém-licenciados e sem qualquer 

experiência no ensino especial ou regular. Por outro lado, são também 

sobejamente conhecidas situações em que os alunos são retirados da sala de aula 

para apoio especializado, quando as dificuldades que manifestam na aprendizagem 

deveriam ser equacionadas no âmbito de uma gestão mais flexível do currículo por 

parte do professor (p. 5). 

À medida que a escola se familiariza com sua realidade e com a do aluno que a 

frequenta, respeitando as suas particularidades e necessidades, terá maior possibilidade de 

delinear o futuro cidadão na construção do seu meio social, criando oportunidades a cada 

indivíduo singular e único, uma forma de assegurar uma relação social próspera, garantindo 

a igualdade a todos. 

Uma escola aberta a alunos com necessidade educativas especiais, implica uma 

alteração à metodologia de trabalho. Os professores deverão reconhecer que cada criança é diferente 

das outras, tem as suas próprias necessidades específicas e progride de acordo com as suas possibilidades. 

(Jimenez, et al, 1993).  

Para proporcionarmos uma formação de base a estas crianças que potencie o seu 

desenvolvimento psicológico é antes de tudo fundamental descobrir quais as dificuldades 

sentidas pelos docentes ao leccionarem turmas que integrem crianças com ADHD, 

possuirão os docentes formação inicial e continua suficiente para leccionarem a alunos com 

ADHD? 

Ainda que exista um alargado leque de estudos médicos referentes à ADHD, é de 

salientar que as investigações no âmbito escolar são muito limitadas e desenquadradas da 
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nossa realidade. Para Barkley (1998) as estratégias aplicadas pelos professores são 

insuficientes ou inadequadas.  

Através da presente investigação pretendemos determinar a situação no nosso 

actual contexto escolar, comprovar o défice de informação existente, não só ao nível de 

formação inicial e contínua dos docentes, como também nas deficientes estratégias por eles 

aplicadas no relacionamento com alunos com ADHD, para assim facultarmos informação 

que permita a elaboração de novas estratégias e/ou metodologias que sejam solução ao 

problema. 

O trabalho encontra-se dividido em duas partes. Na primeira efectuamos, através 

de uma retrospectiva histórica, uma revisão da literatura existente sobre a ADHD e 

abordamos a Inclusão Escolar, procedemos a uma explanação sobre as implicações da 

ADHD na sala de aula e intervenções e estratégias a adoptar na presença de crianças com 

ADHD. Para finalizarmos esta parte realizamos uma síntese salientando os pontos mais 

relevantes.  

Na segunda parte do trabalho descrevemos a metodologia adoptada, os objectivos 

do estudo e os critérios de construção e validação dos questionários. Posteriormente 

apresentamos os resultados estatísticos sobre os conhecimentos dos docentes relativamente 

à temática em estudo. A relação entre os conhecimentos adquiridos, na formação inicial e 

contínua de docentes, e a capacidade em identificar e estabelecer correctamente o 

diagnóstico da ADHD em crianças. Por fim, procedemos à discussão dos resultados e 

retirando as respectivas conclusões. 
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1 - Revisão da Literatura 

1.1 Evolução histórica 

Como ponto de partida para esta investigação, efectuamos uma revisão da literatura 

de forma a permitir conceber, avaliar e compreender o percurso histórico do tema em 

estudo. 

A Perturbação de Hiperactividade com Défice da Atenção é uma das perturbações 

mais comuns na infância (Wilson, et al. 2001). 

A história relata-nos que no passado as crianças com dificuldades de aprendizagem, 

portadoras de deficiências, foram vistas como aberrações, inúteis e retardadas, motivo pelo 

qual eram colocadas à margem da sociedade.  

Com o decorrer dos anos e de diversos estudos, as diferenças que apresentavam 

foram desmistificadas e estas crianças passaram a ser vistas como cidadãs com direitos 

comuns. 

É necessário esclarecer que o conceito de ADHD baseia-se na construção do 

pensamento médico, surgindo como uma entidade patológica do foro neurológico, e de 

forma paralela uma perturbação da aprendizagem. Este mutualismo dificulta o diagnóstico 

diferencial entre ADHD e as perturbações de aprendizagem. A situação torna-se mais 

evidente quando analisamos a evolução histórica do conceito. 

As primeiras referências à Perturbação de Hiperactividade com Défice da Atenção 

surgiram na literatura médica nos meados do século XIX. O Dr. Henrich Hoffman, 

psiquiatra alemão e autor de contos infantis ilustrados publicou, pela primeira vez em 1845, 

um livro, cuja personagem principal era uma criança hiperactiva, Der Struwwelpeter (National 

Institute of Mental Health - NIMH, 1996).  

No entanto, a apresentação oficial desta perturbação foi realizada por Still (1902), 

com a publicação de um artigo na revista médica The Lancet, no qual descrevia um quadro 

de hiperquinésia, impulsividade, dificuldade em controlar as emoções e um comportamento 
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socialmente inadequado. Segundo o autor estes sintomas tinham origem numa disfunção 

genética. 

Dos estudos efectuados com vários grupos de crianças, com sintomatologia atrás 

descrita, Still concluiu, uma vez não existirem maus tratos por parte dos pais, que os 

problemas deveriam provir de uma predisposição biológica, hereditária, pois alguns 

membros das famílias possuíam problemas de conduta, ou resultante de uma lesão pré-

natal ou durante os primeiros anos de vida (Hallowell, 1994, p. 271). Surge assim a primeira 

hipótese de etiologia neurológica a qual veio a fazer escola.  

A partir da descrição elaborada por Still, na qual definia que as crianças 

apresentavam um défice de controlo da moral (Barkley, 2006, p.4), surgiram nas décadas 

seguintes várias denominações para a perturbação. 

Hohman (1922) observou um comportamento similar ao ADHD, em crianças que 

sobreviveram a uma epidemia de encefalite, após terem sobrevivido a esta infecção as 

crianças apresentaram significativas sequelas cognitivas e comportamentais, características 

que actualmente definem a ADHD (Barkley, 2006, p. 6).  

Shilder (1931) realizou uma observação clara que se mantém até hoje, refere a 

presença de hiperactividade em crianças com antecedentes de sofrimento pré-natal, 

assinalando uma base orgânica para esta patologia, originando os mais recentes modelos 

neuropsicológicos e neurobiológicos da ADHD (Pennington, 1991; Posner, 1998). Em 

1934 Eugene Kahn e Louis H. Cohen sugerem que a ADHD provém de origem orgânica e 

desenvolve-se devido a uma disfunção troncoencefálica. Surge desta forma o conceito de 

Síndrome de Impulsividade Orgânica. Esta designação seria substituída por Disfunção Cerebral 

Mínima (DCM) (Clements, 1966) apoiando a possibilidade de uma origem funcional, não 

exclusivamente lesiva, que englobava crianças com hiperactividade e défice da atenção, bem 

como outros problemas de aprendizagem e leves perturbações motoras (Barkley, 2006).  

As frequentes alterações da terminologia, reflectiam as incertezas dos investigadores 

acerca das causas e dos critérios de diagnóstico desta perturbação (Barkley, 1998). 
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Ao longo das décadas ficou claro a necessidade de criar um sistema de classificação 

para estas patologias. Desta forma em 1952 a APA (American Psychiatric Association) e a 

OMS (Organização Mundial da Saúde) delinearam as patologias a incluir na classificação, a 

metodologia a usar e qual a nomenclatura para a sua organização. 

Em 1968 o DSM-II (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) descreveu a 

perturbação como um transtorno caracterizado por níveis excessivos de actividade. Em 1980 

(DSM-III) ampliou o conceito incorporando a desatenção e a impulsividade à 

hiperactividade. Criou-se assim a expressão Transtorno de Défice da Atenção com ou sem 

Hiperactividade. Na revisão efectuada pela APA deste manual, em 1987 (DSM-III-R), a 

designação foi alterada para Transtorno de Défice de Atenção/ Hiperactividade. Na última revisão 

do manual, DSM-IV-TR (2000), o conceito passou a ser definido por Perturbação de 

Hiperactividade com Défice da Atenção. 

Desta forma os sistemas de classificação modernos utilizados em psiquiatria, CID-

10 (OMS, 1993) e DSM-IV-TR (APA, 2000), apresentam mais similitudes que diferenças 

nas directrizes de diagnóstico, apesar das diferentes nomenclaturas (Perturbação de 

Hiperactividade com Défice da Atenção, no DSM-IV-TR e Transtornos Hipercinéticos, no CID-10). 

Além do problema de definição e do critério de diagnóstico, a situação mais 

constrangedora com que nos deparamos é, possivelmente, a inexistência de padrões ou 

normas que definam o que é “normal” na alteração do nível de actividade motora e de 

atenção na criança. 

As categorias comportamentais são frequentemente apresentadas numa perspectiva 

clínica, deixando latente uma interpretação subjectiva do comportamento da criança.  

Eisenberg (1996), referiu-se à hiperactividade na infância como um excesso da 

actividade motora, em relação à actividade normal. No entanto a definição de actividade 

normal é inconclusiva, uma vez que não existe qualquer exame físico ou laboratorial que 

consiga confirmar a doença. 
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1.2. Etiologia 

Hoje, de uma forma consensual, podemos afirmar que a origem da perturbação se 

deve a diversos factores:  

● Desenvolvimento neurológico, onde a diminuição de dopamina parece estar 

directamente relacionada com o aumento considerável dos níveis de agitação e 

desinibição comportamental (Barkley, 1998). É observável, também, uma diminuição do 

tamanho de certas estruturas e regiões cerebrais, e a diminuição global de, 

aproximadamente, 5% do volume cerebral (idem). 

● Os factores genéticos são referenciados em diversos estudos. A hereditariedade é a 

causa mais provável para a ADHD, 57% dos pais que apresentem ADHD, poderão ter 

descendentes com quadros similares (Dunn e Kronenberger, 2003). 

● Os factores biológicos como, complicações pré, péri e pós-natais, má nutrição e 

exposição a substâncias tóxicas (chumbo, álcool ou tabaco), são também causas 

prováveis para a patologia (NIMH, 1996, 12; McArdle, et al., 2004, 184: p. 468-469; 

Voeller, 2004, 19: p. 799). 

De uma forma mais restrita também se encontram referenciadas causas 

psicossociais para a ADHD como a criminalidade paternal, maus tratos, baixo nível 

socioeconómico e o elevado stress psicológico. 

 

1.3. Diagnóstico  

O diagnóstico é exclusivamente clínico, com recurso a testes psicométricos e 

comportamentais, bem como entrevista aos pais e professores.  

A Perturbação de Hiperactividade com Défice da Atenção é definida por sintomas 

de desatenção e/ ou hiperactividade e impulsividade.  
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Para orientação no diagnóstico e classificação, recorremos ao DSM-IV-TR. De 

acordo com os seus critérios, os sintomas devem estar presentes pelo menos seis meses e 

surgirem antes dos sete anos de idade, bem como manifestarem-se em pelo menos dois 

lugares distintos, casa, escola, ATL, etc. 

Durante muitos anos, os critérios de diagnóstico enfatizaram os aspectos da 

hiperactividade negligenciando o défice da atenção. Actualmente dão um ênfase igual para 

ambas as características, no entanto a hiperactividade é mais facilmente observável 

encobrindo os problemas de atenção (Cicchett e Cohen, 2006). 

 

Os sintomas de desatenção incluem problemas de concentração, distracção, 

dificuldade em completar as tarefas ou seguir instruções, “sonhar acordado”, problemas de 

organização e tendência para esquecer ou perder objectos, relutância em envolver-se em 

tarefas que exijam um esforço mental constante, os sujeitos com esta perturbação podem não dar 

atenção suficiente aos pormenores ou podem cometer erros por descuido nas tarefas escolares ou noutras 

tarefas (DSM-IV-TR, 2002). Os sintomas de hiperactividade incluem mexer-se 

constantemente, dificuldades em permanecer sentado na sala de aula ou em situações onde 

se espera que permaneça sentado, correr quando deveria andar, falar excessivamente, 

dificuldade em brincar ou envolver-se silenciosamente em actividades lúdicas, a criança 

aparenta estar sempre com o “motor ligado”. A impulsividade é caracterizada por uma 

espontaneidade excessiva, sujeitos com esta perturbação fazem comentários desadequados, não ouvem 

as normas que lhe são transmitidas, iniciam uma conversa em momentos inoportunos ou interrompem os 

outros excessivamente (ibidem). 
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Critérios de Diagnóstico para Perturbação de Hiperactividade com Défice da Atenção 

A. (1) ou (2): 

 (1) Seis (ou mais) dos seguintes sintomas de falta de atenção devem persistir pelo menos durante seis meses 

com uma intensidade que é desadaptativa e inconsistente em relação com o nível de desenvolvimento: 

Falta de atenção 

(a) Com frequência não presta atenção suficiente aos pormenores ou comete erros por descuido nas 

tarefas escolares, no trabalho ou noutras actividades; 

(b) Com frequência tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou actividades; 

(c) Com frequência parece não ouvir quando se lhe fala directamente; 

(d) Com frequência não segue as instruções e não termina os trabalhos escolares, encargos ou deveres 

no local de trabalho (sem ser por oposição ou por incompreensão das instruções); 

(e) Com frequência tem dificuldades em organizar tarefas e actividades; 

(f) Com frequência evita, sente repugnância ou está relutante em envolver-se em tarefas que requeiram 

esforço mental mantido (tais como trabalhos escolares de índole administrativa); 

(g) Com frequência perde objectos necessários a tarefas ou a actividades (por exemplo, brinquedos, 

exercícios escolares, lápis, livros ou ferramentas); 

(h) Com frequência distrai-se facilmente com estímulos irrelevantes; 

(i) Esquece-se com frequência das actividades quotidianas. 

(2) Seis (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperactividade-impulsividade persistiram pelo menos durante 6 

meses com uma intensidade que é desadaptativa e inconsistente com o nível d desenvolvimento: 

Hiperactividade 

(a) Com frequência movimenta excessivamente as mãos e os pés, move-se quando está sentado; 

(b) Com frequência levanta-se na sala de aula ou noutras situações em que se espera estar sentado; 

(c) Com frequência corre ou salta excessivamente em situações em que é inadequado fazê-lo (em 

adolescentes ou adultos pode limitar-se a sentimentos subjectivos de impaciência); 

(d) Com frequência tem dificuldade em jogar ou dedicar-se tranquilamente a actividades de ócio; 

(e) Com frequência «ligado a um motor»; 

(f) Com frequência fala em excesso; 

Impulsividade: 

(g) Com frequência precipita as respostas antes que as perguntas tenham acabado; 

(h) Com frequência tem dificuldade em esperar pela sua vez; 

(i) Com frequência interrompe ou interfere nas actividades dos outros (por exemplo, intromete-se nas 

conversas ou jogos); 

B. Alguns sintomas de hiperactividade-impulsividade ou de falta de atenção que causam défices surgem antes 

dos 7 anos de idade. 
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C. Alguns défices provocados pelos sintomas estão presentes em dois ou mais contextos [por exemplo, 

escola (ou trabalho) e em casa]. 

D. Devem existir provas claras de um défice clinicamente significativo do funcionamento social, académico 

ou laboral. 

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante uma Perturbação Global do Desenvolvimento, 

Esquizofrenia ou outra Perturbação Psicótica e não são melhor explicados por outra perturbação mental 

(por exemplo, Perturbação do Humor, Perturbação da Ansiedade, Perturbação Dissociativa ou Perturbação 

da Personalidade). 

Tabela 1 - Critérios de Diagnóstico na ADHD (DSM-IV-TR, 2002). 

 

Em muitos dos casos as crianças apresentam sintomas tanto de défice da atenção 

como de hiperactividade-impulsividade, no entanto existem crianças nas quais apenas 

predomina um dos sintomas formando-se desta forma subtipos (Tabela 2). 

 

O subtipo adequado (para um diagnóstico actual) deve indicar-se em função do padrão sintomático 

predominante nos últimos seis meses. 

• 314.01 Perturbação de Hiperactividade com Défice da Atenção, Tipo Misto [F90.0]. 
Este subtipo deverá ser usado se seis sintomas de falta de atenção e seis (ou mais) sintomas de 
hiperactividade - impulsividade persistirem pelo menos durante seis meses. Muitas crianças e adolescentes 
com perturbação estão incluídos no Tipo Misto. Não se sabe se o mesmo é verdade para adultos com a 
perturbação. 
• 314.00 Perturbação de Hiperactividade com Défice da Atenção, Tipo Predominantemente 
Desatento [F98.8].  
Este subtipo deverá ser usado se seis (ou mais) sintomas de falta de atenção (mas menos do que seis 
sintomas de hiperactividade - impulsividade) persistirem durante pelo menos seis meses. 
• 314.01 Perturbação de Hiperactividade com Défice da Atenção, Tipo Predominantemente 
Hiperactivo - Impulsivo [F90.0]. 
Este subtipo deverá ser usado se seis (ou mais) sintomas de hiperactividade - impulsividade (mas menos de 
seis sintomas de falta de atenção) persistirem durante pelo menos seis meses. Em tais casos, a falta de 
atenção pode muitas vezes ser uma característica clínica significativa. 
Tabela 2 – Subtipos de ADHD (DSM-IV-TR, 2002). 

A ADHD do tipo Misto é mais comum em idade escolar e em crianças do sexo 

masculino, a ADHD do tipo Desatento é mais comum em crianças do sexo feminino e 

adolescentes (Dunn, et al, 2003, pp. 933-940). 



 

 

PERTURBAÇÃO DE DÉFICE DA ATENÇÃO E HIPERACTIVIDADE NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

30 

 

 

 

A desatenção, hiperactividade ou impulsividade como sintoma isolado, pode surgir 

na vida da criança como resultado de problemas alheios à ADHD, por exemplo devido a 

relações problemáticas com os pais, colegas e amigos, ou a transtornos comummente 

presentes na infância. Devemos portanto contextualizar os sintomas tendo em conta o 

contorno de vida da criança. 

A hiperactividade e o défice da atenção são sintomas observados também em 

crianças com doenças bipolares, autismo, esquizofrenia e Asperger. Esta situação leva por 

vezes a erros de diagnóstico (Ozonoff, et al., 2002). 

Face ao referido, o diagnóstico da Perturbação de Hiperactividade com Défice da 

Atenção em crianças com deficiências cognitivas, deve apenas ser realizado quando os 

sintomas da ADHD são excessivos aos observados em crianças com a mesma idade e as 

mesmas deficiências cognitivas (Dunn, 2003; APA, 2000). 

Para determinar a perturbação de aprendizagem em crianças portadoras de ADHD 

é necessária a realização de testes para avaliar a existência de uma discrepância entre o 

potencial de aprendizagem da criança (coeficiente de inteligência) e o real progresso 

académico (aptidão de desempenho em testes escolares), esta discrepância será o indicador 

da presença de uma perturbação de aprendizagem (American Academy of  Pediatrics - 

APA, 2000, p. 1166).  

 

1.4. Epidemiologia 

Os casos de ADHD em crianças, encontram-se diagnosticados em vários países e 

várias culturas, e a prevalência destes não é uniforme (Barkley, 2003; APA, 2000). 

As taxas de prevalência variam de um mínimo de 2% no Japão (Kanbayashi, et al., 

1994), 17,1% no Brasil (Vasconcelos, et al., 2003), 20% na Itália (O' Leary, et al., 1985) e 

atingem um máximo de 29% na Índia (Bhata e Malik, 1991).  
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Esta discrepância de 2% a 29% pode dever-se a diferenças entre os critérios de 

diagnóstico usados (CID-10, DSM-IV-TR) e/ ou a variação nos critérios de selecção da 

amostra. Os resultados obrigam-nos também a questionarmo-nos sobre o que é 

considerado um comportamento de conduta normal nas várias culturas (Cicchetti e Cohen, 

2006,1: 598), e qual o grau de tolerância dos professores e pais. 

O DSM-IV-TR (2002) refere que a prevalência de ADHD está estimada em 3% a 

7% das crianças em idade escolar. Para Castellanos e Acosta (2002), 3% a 6% das crianças 

com idades inferiores a 6 anos apresentam sintomas de ADHD, e a perturbação é mais 

comum entre o sexo masculino com um ratio de 3/1.  

Rohde, et al. (2004) apresentam-nos proporções entre o sexo masculino e feminino 

de 2/1, em estudos populacionais, e de 9/1 em estudos clínicos, no entanto a tendência é 

de equiparação, acredita-se que o sexo feminino seja subdiagnosticado uma vez que as 

meninas apresentam mais sintomas de défice da atenção do que de hiperactividade, 

causando menos incómodo às famílias e às escolas, motivo pelo qual não são 

encaminhadas para especialistas. 

Embora a ADHD tenha sempre existido, o despoletar do interesse sobre esta 

perturbação deve-se principalmente a dois factores: a preocupação social, a nível pessoal, 

familiar e das relações interpessoais, e também por um desenvolvimento acentuado a nível 

cientifico -cognitivo que se tem verificado nas ultimas décadas. 

Estudos recentes referem que 30% a 70% das crianças com ADHD mantêm os 

sintomas, ou parte deles, em adultos (Faraone e Biederman, 1998; Murphy e Barkley, 1996). 

 

1.5. Tratamento 

A intervenção ou tratamento deve ter uma origem multidisciplinar, com 

intervenção dos pais, docentes, psicólogos e/ ou outros profissionais da saúde. 

Normalmente o tratamento comporta a terapia comportamental e a medicação  
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Os tratamentos comportamentais são formados por intervenções escolares e treino 

familiar, os pais recebem formação sobre metodologias e estratégias de intervenção, que 

permitem antecipar e responder aos comportamentos impulsivos dos filhos (Dunn e 

Kronenberger, 2003, p. 936). De facto a atitude positiva, com valorização positiva dos 

comportamentos adequados, evitando a crítica, por parte de todos os que se relacionam 

com a criança catalisa o sucesso comportamental. A limitação dos focos de distracção, 

também contribui para a diminuição do estado de distracção. 

O tratamento cognitivo, com o recurso a técnicas comportamentais e de 

relaxamento, ajuda a criança a compreender o seu problema e a desenvolver técnicas para 

minimiza-lo.  

O tratamento farmacológico é feito com o recurso a psico-estimulantes  

A medicação não deve ser usada como primeira intervenção, mas sim em 

combinação de medidas comportamentais (Boavida, et. al., 1998, p. 28). 

Infelizmente, quando a resposta aos medicamentos é imediata, a maioria das 

pessoas conclui que tudo o que é necessário, são uns comprimidos. Os medicamentos 

ajudam a regular a actividade excessiva das crianças, bem como a melhorar a capacidade de 

atenção, algo positivo, não só para o relacionamento da criança, mas também para o 

desempenho escolar, no entanto por si só estes não são solução ao problema. 

O tratamento farmacológico baseia-se no uso de estimulantes sendo o mais comum 

o metilfenidato (Ritalina®).  

 

São fármacos muito seguros com raros efeitos colaterais. (…) Os psico-

estimulantes devem ser utilizados de forma descontínua, com interrupções aos 

fins-de-semana, feriados e férias. A sua necessidade é reavaliada anualmente, de 
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acordo com a informação dos pais e professores após um período inicial sem 

medicação (ibidem, p. 28). 

O controlo de benefício do uso de estimulantes é feito por uma segunda entrevista 

aos pais e através do registo comportamental periódico dos professores. 

 

2 - Escola Inclusiva 

2.1 A Inclusão e as NEE. 

A Educação é um direito consagrado na legislação, cujo objectivo primordial é criar 

igualdade de oportunidades para todos. Para tal o nosso sistema educativo terá que sofrer 

adaptações, de forma a acompanhar as necessidades inerentes daqueles, os que o 

frequentam, ou pretendem frequentar.  

A inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) no sistema de 

ensino constituiu uma inovação educativa que é actualmente aceite de forma consensual. 

Com a inserção destes alunos no ensino regular, a população escolar tornou-se 

deveras heterogénea e complexa.  

O termo NEE é amplo e próprio para a integração escolar, admite como origem da 

dificuldade de aprendizagem uma pluralidade de diferenças, ou causas, provenientes de 

diversas origens: sociais, cognitivas, religiosas, políticas e culturais. 

A relação de proximidade entre pais e professores, no que concerne a alunos com 

NEE, deve ser a mais próxima possível, é necessário constituir uma relação de confiança, 

com um único objectivo, ajudar no desenvolvimento e evolução da criança. O docente 

deve também possuir competências que lhe permita criar adaptações metodológicas, 

curriculares, didácticas ou físicas entre o aluno e a actividade a desenvolver, mas 

principalmente deve possuir formação que lhe permita identificar as problemáticas 

associadas a estes alunos.  
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A inclusão exige portanto mudanças significativas em termos de atitudes, 

capacidades e conhecimentos, no sentido de se desenvolverem práticas que respeitem, 

reconheçam e valorizem as diferenças individuais. Na falta destas reestruturações, poderá 

ocorrer que as crianças colocadas a tempo inteiro em classes regulares estejam totalmente desintegradas, 

porque não se lhes presta atenção, porque não participam das tarefas do resto do grupo; em suma porque 

estão marginalizadas dentro da própria sala de aula (Jimenez, et al., 1993, p. 31). 

A educação primária, actualmente designada de Ensino Básico, é uma das primeiras 

etapas do processo de educação ao longo da vida, paralelamente com a acção educativa da 

família.  

Este primeiro contacto entre a criança e a escola deve promover uma relação de 

mutualismo, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança. Para tal 

o professor deve ser capaz de conceber e desenvolver métodos e estratégias com vista à 

construção de aprendizagens integradas, centrar-se na criança como sujeito do processo 

educativo, partindo do que a criança já sabe, valorizando esses saberes e usando-os como 

base de novas aprendizagens.  

Uma opção curricular aberta, flexível, e que potencie as biografias particulares de cada aluno 

significa uma plataforma adequada para ajudar a encontrar e resolver as necessidades de cada um (Garcia, 

1995, p. 28). 

O conceito de Escola Inclusiva supõe que a delineação curricular seja realizada em 

função do grupo, no entanto este planeamento deve ser adaptado e diferenciado, partindo 

das características individuais de cada aluno, disponibilizando assim condições estimulantes 

para o desenvolvimento e aprendizagem de cada criança. Esta metodologia, alienada ao 

envolvimento de todos os intervenientes do processo educativo, pais, professores e 

comunidade, permite que as crianças diagnosticadas como tendo NEE usufruam de 

oportunidades educativas comuns a todos. Os jovens expressaram que desejam estar com os outros 

jovens, mas referiram igualmente as dificuldades que têm encontrado. Uma inclusão bem sucedida requer 

soluções adaptadas e não recursos “estandardizados” (The European Agency for Development in 

Special Needs Education, 11: 2004, p. 3). 
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Alguns pais defendem que a integração dos seus filhos em turmas de ensino regular 

é benéfica, uma vez que elimina a mácula associada à frequência de uma turma de ensino 

especial. Outros, referem que a inclusão em turmas de ensino regular, onde prevalece a 

falta de conhecimentos específicos, a falta de apoio individualizado, de que estas crianças 

necessitam, é uma falsa inclusão que em nada beneficia o desenvolvimento da criança, 

condicionando a baixa auto-estima da mesma (Correia, 1997, p. 20).  

Cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem, cabe ao professor compreender e 

respeitá-lo. A pedagogia tem:  

 

Como objectivo o sucesso educativo de cada um, e por isso, ela não é um 

método pedagógico, mas antes a assumpção de todo um processo de educação 

global e complexo em que o ser/indivíduo, em todas as suas manifestações, é o 

centro condutor das acções e actividades realizadas nas escolas. 

A pedagogia diferenciada considera o aluno como indivíduo com as suas 

características intrínsecas e extrínsecas psicossomáticas, sociais e culturais (Boal, 

Hespanha e Neves, 1996, p. 19). 

 

A aprendizagem é um processo que depende da intensa actividade da criança a nível 

físico, emocional, intelectual e social. Este processo sucede através de situações cada vez 

mais complexas, em cada nova situação um maior número de elementos será envolvido e 

em cada nova aprendizagem acrescem novos elementos à experiência anterior. 

 

O educador deve, assim, intervir estimulando o diálogo corporal «criança-mundo»: 

relação da criança com ela própria, com os objectos e com os outros. Isto será um 
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passo para as aprendizagens escolares, para o diálogo verbal, para as interacções 

privilegiadas culturalmente e impostas pelo adulto (Cró, 1994, p. 78). 

 

Apesar dos esforços para a diminuição da exclusão social e procura da qualidade na 

educação, a presença dos modelos mecanicistas e organizacionais nas práticas pedagógicas 

correntes, fornecem uma visão reduzida e limitada do processo de desenvolvimento e 

aprendizagens dos alunos, e um enfoque pedagógico baseado na “deficiência primária” em 

vez da sua perspectiva evolutiva. O próprio Plano Educativo Individual (PEI) elaborado 

por professores especializados e não especializados, suscita críticas, o mesmo plano é usado 

de ano para ano, efectuando ligeiras adaptações ao aluno, a Inclusão é meramente física 

Correia (2003, p. 10). Estes modelos reduzem as práticas educativas a práticas 

compensatórias, as quais apenas visam suprir a deficiência, ao invés de incidir sobre as 

capacidades de aprendizagem da criança. 

Parece-nos também que quando se fala em inclusão, a maioria dos docentes 

continua a pensar em crianças com deficiências físicas, problemas motores, auditivos, de 

visão, ou então com problemas cognitivos graves, nestes casos a percepção inicial do 

docente de ensino regular é que ao ter um aluno com estas patologias na sua turma, o 

mesmo terá o auxílio por parte de um colega de ensino especial.  

O que ocorre na realidade é que os alunos com NEE são, na sua maior parte, 

crianças com problemas cognitivos moderados (DGIDC, gráfico 1), são alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem, com um potencial para a aprendizagem médio, ou acima 

da média, sendo este aspecto um factor de grande importância a transmitir-lhe no sentido de o ajudar a 

situar-se e a compreender as suas áreas fortes e necessidades educativas (Correia 2004, p. 369), e muitas 

vezes vêem-se a sós com o professor do ensino regular. Nestes casos, é relevante a 

formação do docente de forma a desenvolver competências que permitam suprir as 

necessidades dos alunos. 
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Gráfico 1 - Prevalência nas NEE de Carácter Prolongado. 

 

A nível nacional (Quadro 1), após o somatório dos vários domínios, verifica-se 

que, em cada mil alunos matriculados, existe uma taxa de prevalência de 18.0/1000 

alunos com necessidades educativas especiais de carácter prolongado. É no 

domínio cognitivo que se verifica a maior taxa de prevalência (9.3/1000), 

observando-se nos domínios da fala, linguagem e comunicação e emocional/personalidade a 

mesma taxa de prevalência (2.7/1000), seguindo-se o domínio motor com uma taxa 

de prevalência de 1.6/1000, o domínio audição com uma taxa de prevalência de 

1.0/1000 e o domínio visão com uma taxa de prevalência de 0.6/1000 (Prevalência 

nas NEE de Carácter Prolongado realizado alunos matriculados em Portugal 

Continental no período que decorreu entre o ano lectivo de 1997/1998 e o ano 

lectivo de 2000/2001 (intervalo de quatro anos) DGIDC). 
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Sem a formação necessária para responder às necessidades educativas destes alunos, 

não conhecendo muitas vezes a natureza dos seus problemas e as implicações que 

têm no seu processo educativo, os professores do ensino regular não lhes podem 

prestar o apoio adequado (Correia, 1997, p. 20). 

 

O Decreto-Lei nº. 319, publicado no Diário da República de 23 de Agosto de 1991, 

veio introduzir princípios inovadores na legislação portuguesa provenientes da evolução de conceito 

resultantes do desenvolvimento de experiencias de integração (Correia, 1997, p. 29). Os problemas de 

aprendizagem sentidos pelos alunos passam a ser analisados sob um ponto de vista 

educativo, afastando uma análise puramente médica, evitando-se assim que a criança seja 

rotulada de acordo com a deficiência que possui (idem).  

Nas conclusões retiradas pela DGIDC na Conferencia Nacional de Educação Especial 

(Maio, 2006), salientou-se que: 

 

A formação inicial deve ter em conta a necessidade de preparar todos os 

professores para lidar com a diversidade e para o reconhecimento das diferenças 

entre os seus alunos, sendo de salientar a importância de promover a articulação 

entre a formação inicial, contínua e especializada (¶, 7). 

 

2.2 Formação Contínua de Professores. 

Numa perspectiva de confirmar a intenção da DGIDC em promover a formação 

continua de docentes na área de NEE, efectuamos uma recolha aleatória, em 14 Centros de 

Formação Continua de Professores, entre os meses de Fevereiro e Março de 2007. A 
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recolha dos planos de formação foi realizada através das respectivas páginas de internet dos 

Centros de Formação, e referem-se aos cursos de formação a desenvolver no decorrer do 

ano lectivo 2006/2007. Dos planos de formação analisados apenas um possuía formação 

na área das NEE (Tabela 3). 

Centro Formação Acção formação 2007 
Caldas da Rainha 

TIC no Processo Ensino/ Aprendizagem;  
 
Biblioteca escolar;  

Cascais 
Castelo Branco e Vila Velha de Ródão 
Espinho 
Sever do Vouga. 
Peniche 
Douro Superior 
Mafra 
Mirandela 
CEFAI - Beira Serra 
Fafe 

Aveiro 

A Utilização das TIC nos Processos de Ensino Aprendizagem. 
As TIC em contextos inter e transdisciplinares. 
Recursos Energéticos: Que futuro nos espera? 
De Aveiro a Torres Vedras: Uma Viagem Geológica 
Os Minerais e suas Aplicações 
Aprendizagem e avaliação assistidas por computador: um apoio 
ao ensino tradicional da matemática. 
Integração das TIC nos Processos de Ensino e de Aprendizagem 
no 1º CEB 

Viseu Linguagem Gestual Portuguesa 

Fernando Pessoa 

E-Learning em contextos de Aprendizagem. 
Tratamento e Análise Estatística de Informação Pedagógica. 
Práticas de Socorro na Escola 
Internet na Educação. 
Trabalhar com o E-mail e Pesquisa de Informação. 

Tabela 3 – Formação Continua de Professores. 

 

O centro de formação de Viseu foi o único a apresentar uma acção de formação na área 

das necessidades educativas especiais, embora a mesma seja reduzida à temática Linguagem 

Gestual Portuguesa.  

A substituição da classificação em diferentes categorias, baseada em decisões de 

foro médico, pelo conceito de alunos com Necessidades Educativas Especiais, baseado em 

critérios pedagógicos, e as conclusões retiradas da Conferencia Nacional de Educação 
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Especial, as quais visavam promover uma atenção especial na formação inicial e continua 

de professores do ensino regular, no que concerne à aquisição de competências que 

permitam trabalhar com alunos com NEE, foram um passo evolutivo há muito esperado.  

Surpreende o facto de, um ano após concluírem a importância da formação 

contínua de docentes em educação especial, a mesma não se ter iniciado. 

Também com o novo Decreto-Lei n.º 43/ 2007 de 22 de Fevereiro que define as 

condições necessárias à obtenção de habilitação profissional para a docência, viu-se 

revogado o Artigo 15.º, Ponto 2, do Decreto-Lei n.º 344/89, de 11 de Outubro, que referia 

que Os cursos regulares de formação de educadores de infância e de professores dos ensinos básico e 

secundário devem incluir preparação inicial no campo da educação especial. De forma incompreensível 

estamos a progredir no sentido inverso do resto da Europa.  

Na Suécia a formação dos professores, foi de tal forma alterada que, 

independentemente da área de especialização escolhida, a sua formação inicial inclui 

sempre a aquisição de conhecimentos em necessidades educativas especiais, os professores 

formandos aprendem a utilizar os seus conhecimentos de diferenciação e de necessidades especiais na 

organização do seu trabalho (The European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2003, p. 7). 

Alienada a esta situação, o nosso actual sistema de ensino pretende classificar os 

alunos com NEE usando a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF), ou seja retrocedemos quase duas décadas para voltarmos a classificar as crianças 

segundo uma perspectiva médica, de rotulagem, que em nada as beneficiam. Esta atitude 

contraria as próprias directrizes da CIF (2003) que referem que nunca deve ser utilizada para 

rotular as pessoas ou identificá-las apenas em termos de uma ou mais categorias de incapacidade (2003, p. 

200). 

Partilhando a opinião de Miranda Correia (2007, em carta aberta) sobre o uso da 

CIF, salientamos que através deste instrumento de avaliação, as crianças que não 

apresentam problemas orgânicos ou funcionais, mas sim dificuldades de aprendizagem 
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provenientes de défices socioculturais ou económicos, não podem ao abrigo do CIF ser 

inseridos como alunos com NEE. 

Uma vez que não existe em Portugal um currículo específico para a educação 

especial, fica ao critério de cada instituição ou professor a adaptação dos currículos, às 

necessidades dos alunos.  

Assim, na falta de leis que permitam delinear de forma concisa e objectiva, os 

programas de formação de docentes iremos incorrer, cada vez mais, em situações em que a 

inclusão nada contribui para o desenvolvimento da criança. 

 

A Tutela reconhece falhas na educação especial: São conhecidas situações em 

que a inclusão se limitou à colocação na sala de aula de alunos com necessidades 

educativas especiais sem qualquer apoio especializado ou com o apoio de docentes 

recém licenciados e sem qualquer experiência no ensino especial ou regular 

(Agência LUSA, 2006). 

 

Segundo o documento, o conceito de necessidades educativas especiais abrange 

actualmente situações muito diversificadas, o que leva a "encobrir problemáticas 

sem as especificar e sem lhes dar resposta educativa adequada"(ibidem). 
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3 - A Escola e a ADHD 

A suspeita de ADHD pode surgir por parte de um pai, encarregado de educação, 

ou pode passar desapercebida até que a criança inicia a vida académica.  

O âmbito escolar exige a estas crianças, comportamentos sociais e competências 

académicas difíceis de seguir, brincar em grupo, esperar pela sua vez, partilhar objectos e 

espaços, são tarefas simples mas que se tornam difíceis de seguir, devido à exagerada 

impulsividade que estas apresentam. 

Como foi já referido no mínimo três em cada cem crianças apresentam ADHD, o 

que condiciona o aproveitamento escolar.  

Os sintomas da Perturbação de Hiperactividade com Défice da Atenção são tipicamente mais 

proeminentes durante os primeiros anos de escola (APA, 2000), os modelos de conduta e 

comportamento da escola colidem com os modelos de conduta da criança, o professor é o 

primeiro a levantar a suspeita e a comunicá-la aos pais, sugerindo o acompanhamento 

psicológico da criança. 

Na escola é fundamental uma completa aceitação e compreensão do problema (Boavida, et al., 

1998, p. 27). É desejável que o professor, face à média de comportamento dos alunos, 

consiga identificar as crianças com comportamentos disruptivos, e encaminha-los para os 

psicólogos escolares ou alertar os pais (NIMH, 1996, p. 9).  

A adaptação das crianças com ADHD ao regime da classe regular pode revelar-se difícil, 

devido à fragilidade que exibem no campo da auto-estima, às suas explorações temperamentais e à sua fraca 

tolerância à frustração (Nielsen, 1999, p. 61).  

As crianças com ADHD têm muitas dificuldades a submeterem-se a regras 

definidas ou em sustentar o empenho nas actividades dirigidas pelo adulto. Os 

comportamentos impróprios e as dificuldades de aprendizagem, são situações frustrantes 

para o docente e para a criança, podendo conduzir ao desenvolvimento de sentimentos 

recíprocos de aversão ou mesmo de adversidade.  
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Leccionar em turmas com crianças que apresentam ADHD requer um cuidado 

especial, pois nem sempre é fácil captar a atenção destas. Paciência, disponibilidade, e 

formação específica, são elementos cruciais para uma boa relação professor - aluno. 

Habitualmente, o primeiro diagnóstico da perturbação é feito durante os anos de escolaridade elementar, 

quando a adaptação escolar está comprometida (DSM-IV-TR, 2002).  

É indispensável estabelecermos estratégias que permitam, o ajuste no 

comportamento da criança, contribuindo para uma auto-evolução na aprendizagem. 

Com o surgir das Escolas Inclusivas, o acesso à formação específica sobre 

patologias cognitivas, não deve ser limitado aos docentes que se especializem em Ensino 

Especial.  

 

The class teacher will be the main manager of educational intervention in most 

cases. Most teachers have only limited knowledge of the condition, and will 

require, at the very least, information, and guidance. They also require 

collaborative support in evaluating the effectiveness of differing combinations of 

treatment. The involvement of educational psychologist in the treatment program 

and its evaluation is highly desirable (Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

2001, p. 10)2.  

 

                                                      
2
 O professor da turma será, na maioria dos casos, o principal interveniente a nível educacional. A maioria dos professores possui 
um conhecimento limitado sobre a temática, e requerem pelo menos, informação, e orientação. Requerem também a colaboração e 
apoio para avaliar a eficácia das estratégias definidas para o tratamento. A participação do psicólogo educacional no programa de 
tratamento e na sua avaliação é altamente desejável. 
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A observação atrás referida é aplicável não só em casos de ADHD mas também a 

todos os casos de NEE, assim Wallace e Larsen (1978), citados por Correia (1999, p. 73) 

afirmam: 

 

Acreditamos firmemente que os professores do ensino regular e os professores de 

educação especial devem desempenhar um papel importante na avaliação das 

crianças com problemas de aprendizagem. Concordamos com Smith e Neisworth 

(1969) que os professores serão as pessoas mais bem colocadas para avaliar os 

problemas de aprendizagem das crianças, dado que, entre outras razões, eles 

estarão na melhor posição para observarem a dimensão total de aptidões e 

capacidades da criança. Geralmente os professores conhecem bem cada uma das 

crianças que têm na sala de aula e, por conseguinte, são capazes de distinguir entre 

amostras válidas de comportamentos característicos e incidentes isolados, 

comportamentos que raramente ocorrem ou quaisquer outras condições 

temporárias. Comportamentos que sejam exibidos com frequência, durante um 

longo período de tempo, são facilmente diferenciados pela maioria dos professores 

(p. 9). 

 

A formação dos docentes, ou a aquisição de conhecimentos específicos, sobre a 

ADHD é uma condição necessária para proporcionarmos respostas adequadas às 

necessidades destas crianças. Os médicos, psicólogos e outros profissionais da saúde, 

necessitam de obter o máximo de informação, sobre o comportamento da criança na sala 
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de aula e o seu aproveitamento escolar, é fulcral obter estas respostas o mais cedo possível, 

de forma a disponibilizar uma resposta positiva aos casos de ADHD.  

Boavida, et al. (1998) refere que a “observação directa, particularmente durante a consulta, 

pode por vezes ser pouco esclarecedora e o comportamento da criança numa situação em que não se sente à 

vontade, não é frequentemente exemplificativo do que se passa em contextos mais regulares” (p. 26), é 

portanto importante o papel do professor na ajuda ao diagnóstico da criança. 

No estudo realizado por Rohde, et al. (2004), sobre considerações clínicas e 

terapêuticas em crianças com ADHD, concluíram que o correcto diagnóstico, evitando-se critérios 

muito flexíveis, é fundamental para auxiliar tanto no diagnóstico diferencial como na 

utilização farmacológica, permitindo não somente a redução dos sintomas relacionados ao transtorno 

mas também daqueles associados às frequentes comorbidades. 

Na falta de formação dos docentes é impossível estabelecer um diagnóstico e um 

tratamento, o aluno é visto como desinteressado, irresponsável e mal comportado, os 

professores sentem-se impotentes e o aproveitamento escolar dos seus alunos vê-se 

diminuído. A perda de confiança e auto-estima é a consequência mais comum desta 

situação, a criança passa a assumir uma atitude negativa perante os estudos e a escola, os 

problemas de comportamento agravam-se e o isolamento social aumenta. 

Face ao defendido por Correia (1999), Rohde (2004) e Boavida (1998), e na 

perspectiva de confirmarmos se os nossos docentes, aquando da sua formação inicial, 

adquirem formação específica na área das NEE, efectuamos uma recolha dos planos de 

estudos de 21 ESE nacionais. A selecção das 21 ESE foi realizada através dos respectivos 

sites de internet entre o mês de Fevereiro e Março de 2007 e presencialmente nos 

respectivos serviços administrativos.  

Conseguimos concluir que, de uma forma geral, todas as ESE leccionam uma 

disciplina específica, relacionada com as NEE, ou com a Inclusão Escolar (Tabela 4).  
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Apenas em 2 casos as ESE não apresentavam uma disciplina específica, sobre 

Inclusão ou NEE, o que não significa que os temas não sejam abordados, de uma forma 

mais geral, em outra disciplina do curso. 

 

Escola Curso Disciplina 

ESE Almeida 
Garrett. 

Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Necessidades Especiais de Aprendizagem. 

ESE Beja. 

Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Educação Diferenciada. 

Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. Variante EVT 

Introdução à Educação Especial. 

ESE Bragança. 
Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Introdução às Necessidades Educativas Especiais. 

ESE Castelo Branco. 
Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Introdução às Necessidades Educativas Especiais. 

ESE Santarém. 
Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Pedagogia Diferenciada a Populações com 
Necessidades Educativas Especiais 

ESE Setúbal. 

Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. Necessidades Educativas Especiais e Pedagogia 

Diferenciada Licenciatura em Professores 
do Ensino Básico, Variante 
EVT. 

ESE João de Deus. 
Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Sem disciplina específica. 

ESE Viana do 
Castelo 

Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Necessidades Educativas Especiais 

ESE Coimbra. Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Educação Inclusiva 

Paula Frassinetti Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Escola Inclusiva – Pedagogia diferenciada. 

ESE Guarda Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Necessidades Educativas Especiais. 

ESE Minho. Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Necessidades Educativas Especiais. 
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ESE Lamego Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Necessidades Educativas Especiais. 

ESE Leiria Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Necessidades Educativas Especiais. 

ESE Lisboa Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Necessidades Educativas Especiais. 

U. da Madeira Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Necessidades Educativas 
Especiais. 

Instituto Piaget Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Pedagogia e Didáctica para as Crianças com 
Necessidades Especiais. 

UTAD Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Necessidades Educativas 
Especiais. 

ESE Porto Curso de Professores do 
Ensino Básico - Variante de 
Português/Francês 

Sem disciplina específica. 

ESE Porto Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Introdução à Educação Especial. 

ISEC Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Necessidades Educativas Especiais. 

ESE Viseu Licenciatura em Professores 
do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Necessidades Educativas Especiais. 

Tabela 4 – Plano de estudos. 

 

Pretendíamos também apresentar o respectivo conteúdo curricular da disciplina de 

Educação Especial, ou sua variante, de cada ESE, mas apenas nos foi possível obter o 

referido conteúdo em oito Escolas Superiores de Educação (Tabela 5). 

Das ESE em análise, apenas quatro mencionam a Perturbação do Défice da 

Atenção e Hiperactividade nos seus conteúdos curriculares. 

Como foi referido anteriormente, o Decreto-Lei n.º 43/ 2007 de 22 de Fevereiro, 

revogou a obrigatoriedade das disciplinas de Ensino Especial na formação inicial de 

docentes. Assim, no futuro fica ao discernimento de cada ESE a importância, ou não, da 

matéria de Ensino Especial, para uma formação adequada dos futuros docentes. 
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Escola Disciplina ADHD 

ESE Lisboa. 
Necessidades Educativas 
Especiais. 

Não faz referência à ADHD. 

UTAD. 
Necessidades Educativas 
Especiais. 

Não faz referência à ADHD. 

ESE Porto 
Introdução à Educação 
Especial 

Não faz referência à ADHD. 

ESE Bragança. 
Introdução às Necessidades 
Educativas Especiais 

Faz referência à ADHD – características e 
diferenças. 

U. Aveiro. 
Necessidades educativas 
Especiais. 

Faz referência à ADHD – Conceito; Etiologia; 
critérios predominantes; despiste encaminhamento 
e Diagnóstico diferencial; repercussão no processo 
ensino aprendizagem; intervenção e reeducação. 

ESE Coimbra. Educação Inclusiva Faz referência à ADHD. 
I. Piaget M. 
Cavaleiros. 

Necessidades Educativas 
Especiais. 

Não faz referência à ADHD. 

ESE Portalegre. 
Necessidades Educativas 
Especiais. 

A temática (ADHD) é abordada nos pontos que 
dizem respeito aos problemas de comportamento e 
á gestão da sala de aula. 

Tabela 5 - Plano curricular da disciplina. 

 

3.1  O processo Ensino/ Aprendizagem. 

Trabalhar com crianças portadoras de ADHD numa sala de aula de ensino regular, 

requer um compromisso extra por parte do professor.  

O docente deve ser capaz de identificar casos, definir estratégias, adequar as 

práticas pedagógicas, de forma a minimizar as adversidades sentidas por estes alunos na 

sala de aula. 

As estratégias devem ser definidas através da coordenação de esforços com os pais 

e os psicólogos escolares. Só assim será possível promover a activação do desenvolvimento 

psicológico dessas crianças. 

O aperfeiçoamento do conhecimento é um processo espontâneo relacionado com 

o desenvolvimento físico e neurológico da criança. Contrariamente, o desenvolvimento da 

aprendizagem é provocado por uma situação externa à criança ou incutido por um 

professor, com referência a algum ponto didáctico, estabelece-se através da interacção do 

indivíduo com o ambiente físico e social (Tavares, 1992, p. 7). 
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A aprendizagem é um processo inseparável do ser humano e ocorre quando há uma 

modificação no comportamento, mediante a experiência ou a prática, que não pode ser 

atribuída à maturação, a lesões ou a alterações fisiológicas do organismo. Está dependente 

de factores externos, que exercem mudanças permanentes sobre o comportamento do 

indivíduo. Também contrariamente ao desenvolvimento, que é algo orgânico e termina na 

fase adulta, o processo de aprendizagem é contínuo, prolongando-se até ao fim da vida. 

As Dificuldades de Aprendizagem (DA) é uma expressão que surge para descrever 

uma perturbação que se interpõe com a capacidade de guardar, processar e gerir a 

informação. 

Segundo Vygotsky, para as crianças com DA, o processo de aprendizagem deve 

centrar-se nas habilidades que essas crianças possuem e não nas suas insuficiências. A 

escola não se deve adaptar à deficiência, mas sim desenvolver meios de minimiza-la.  

As crianças com ADHD são um grupo heterogéneo. Não existe uma intervenção, 

ou conjunto de normas, que melhore de uma forma uniforme a funcionalidade da sala de 

aula, existe sim um enquadramento estratégico, que pode atenuar o efeito comportamental 

da sintomatologia associada à ADHD. 

Esta delimitação incide sobre as alterações do comportamento e apresenta um 

vasto leque de intervenções, as quais não se devem focalizar apenas na criança mas também 

nos âmbitos onde ocorrem os seus comportamentos. A intervenção deve modificar o 

ambiente físico e social que envolve a criança, de forma a prevenir condutas 

inconvenientes, e promover o comportamento desejável da criança (APA, 2001).  

Um ambiente funcional e bem estruturado transmite conforto e segurança à 

criança. Assim sugere-se que as modificações na sala de aula sejam efectuadas em função 

das necessidades comportamentais de cada aluno.  

Segundo o Departamento de Educação dos E.U., os professores bem sucedidos na 

educação de crianças com ADHD usam três estratégias cruciais. Numa primeira fase 

identificam as necessidades inerentes a cada criança. Tentam determinar quando, como e porquê a 



 

 

PERTURBAÇÃO DE DÉFICE DA ATENÇÃO E HIPERACTIVIDADE NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

50 

 

 

 

criança é hiperactiva, impulsiva e desatenta (U.S. Department of Education, 2004, p. 3). 

Posteriormente o docente delineia, tendo em conta o programa curricular da turma, 

estratégias e métodos, intervenções de conduta, disposição da sala de aula, que coincidam 

com as necessidades da criança. Numa terceira fase o docente combina estas estratégias 

com um programa de educação individualizado (idem.). 

Estas estratégias são corroboradas por diversos investigadores, Barkley, (1998b); 

Pelham e Chronis, (1998).  

Para um relacionamento promissor entre o professor e o aluno, o docente deve 

trabalhar com a criança a um nível pessoal, demonstrando flexibilidade, disposição de 

tempo e de energia. O conhecimento sobre a problemática é essencial, devemos estar 

conscientes que o problema é de carácter fisiológico e biológico, as crianças não 

apresentam o comportamento que as caracterizam de uma forma deliberada. Esta 

consciencialização permite-nos lidar com comportamentos indesejáveis de forma positiva. 

 

3.1.1. Comportamentos característicos 

Comportamentos característicos, passíveis de serem observados no ambiente 

escolar. 

a) Dificuldade de inibição e do controlo da impulsividade. 

São situações frequentemente observáveis na dificuldade que a criança tem em 

parar, pensar antes de agir, de esperar pela sua vez enquanto joga, conversar com os outros 

ou ter que esperar numa fila, dificuldade em resistir a distracções enquanto se concentra no 

trabalho, inibir uma reacção espontânea ou imediata perante um acontecimento, etc. 

b) Actividade excessiva perante a tarefa a desenvolver. 

Em muitos casos as crianças são excessivamente inquietas como se estivessem em 

movimento constante. Este excesso de movimento é sempre superior ao necessário, ou 

desnecessário, para completar a tarefa que lhe foi atribuída. Mexer constantemente com os 

pés e pernas, trocar constantemente de postura, mexer ou bater levemente com objectos 
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que lhe estão próximos, uma necessidade constante de fazer algo paralelamente à actividade 

que lhe foi atribuída. 

c) Dificuldade em manter atenção/ concentração. 

Esta situação surge normalmente quando atribuímos à criança uma actividade que 

exija concentração, ou que seja repetitiva ou prolongada. Nestas situações a criança tem 

dificuldades em manter o interesse para completar a tarefa, desmotiva com facilidade e 

como tal inicia várias tarefas ao mesmo tempo sendo incapaz de completa-las. 

d) Dificuldade de organização e em lembrar as suas obrigações. 

Surgem dificuldades em memorizar a informação que deve ser usada diariamente, 

isto é, a criança tem problemas em organizar o seu futuro próximo, saber a que horas tem 

que se levantar amanhã, vestir, acabar determinado trabalho, iniciar outra actividade, etc. A 

actividade diária vê-se deturpada quando programada com antecedência. No entanto as 

tarefas programadas a curto prazo são quase sempre completadas. 

e) Dificuldades em cumprir regras. 

Atraso no desenvolvimento da linguagem interna, a qual nos permite dirigir e 

coordenar o nosso comportamento, é na nossa voz interior que está a reflexão e auto-

regulação. Na falta dela a criança apresenta dificuldades em ler, em cumprir as regras, etc. 

f) Dificuldades em gerir as emoções. 

As crianças com ADHD têm por vezes dificuldades em inibir as suas emoções. 

Não significa isto que as emoções que exibem são inapropriadas, estas crianças apenas as 

expressam de uma forma mais extrovertida, sem a timidez normal para a idade. 

São incapazes de manter os sentimentos apenas para elas, exteriorizam-nos com 

facilidade, demonstram uma sinceridade excessiva. Desta forma conseguimos observar que 

são crianças mais reactivas, impetuosas, e que se aborrecem com facilidade. Anexo a este 

problema de auto-regulação emocional, encontramos também a dificuldade para gerirem a 

auto-motivação, por conseguinte estas crianças aparentam falta de vontade e de auto-

disciplina. 
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3.2. Intervenções 

3.2.1. Práticas positivas 

As instruções concretas e específicas sob qual deve ser o comportamento correcto 

na sala de aula são necessárias para promover os comportamentos desejáveis. 

Os comportamentos produzem-se e mantêm-se perante as recompensas atribuídas. 

Na presença de comportamentos desejáveis, devemos premiar a criança com gratificações 

do seu interesse, desta forma a probabilidade de que o comportamento positivo se repita é 

maior. A falta de prémios perante um comportamento inadequado evita que esta conduta 

negativa se multiplique (Brock, 2002; Barkley, 1997). 

A mesma ideia é defendida por Safer e Allen (1979), segundo os autores a técnica 

correcta para evitar situações disruptivas, será ignorar o mau comportamento e reforçar as 

atitudes correctas que o aluno tem. Propõe-se que o docente deva usar compensações 

sociais (agradecimentos, privilégios), e materiais (comestíveis e não comestíveis), de forma a 

premiar e promover as condutas desejáveis. Na tabela 6 apresentamos algumas sugestões 

que poderão revelar-se úteis enquanto estratégias. 

 

As atitudes perturbadoras da criança aumentam em função da importância que 

damos a estas, fincando assim as atitudes normais desamparadas. As estratégias assinaladas 

visam aumentar a frequência de comportamentos adequados, e embora tenham sido 

planeadas para crianças com ADHD, são igualmente úteis para todas as crianças, de tal 

forma que o seu uso origina uma melhoria significativa na performance académica e 

comportamental da criança (U.S. Department of Education, 2004, p. 23). 

 

 

 



 

 

PERTURBAÇÃO DE DÉFICE DA ATENÇÃO E HIPERACTIVIDADE NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

 53 

 

 

 

Reconhecer a forma pessoal de pensar de cada criança. 

Ajudar a criança a ser bem sucedida. Evitar o fracasso, ser construtivo e positivo. O facto de se sentir 
valorizada aumenta em muito a sua auto-estima. 

Estar consciente das dificuldades da criança e saber reagir de forma positiva: conhecer a criança. 

Estruturar as aulas de forma a responder às necessidades; por exemplo, dividir o tempo da aula em 
diferentes actividades. 

Assistir o aluno na organização do seu espaço. 

Elaborar estratégias de ensino criativas, de forma a manter os alunos interessados e envolvidos. 

Dividir as folhas de trabalho a meio, e entregar a seguinte após a criança ter completado a primeira. 

Disponibilizar mais tempo para a realização de tarefas. 

Estratégias que incidam sobre os seus pontos fortes de forma a ultrapassarem as fraquezas. 

Reorganização física da sala de aula. A disponibilização do espaço é muito importante, iluminação, evitar 
fontes de distracção, disponibilizar áreas de relaxamento, etc.  

Adoptar uma abordagem multidisciplinar e trabalhar em estreita colaboração com todas as pessoas 
envolvidas na educação da criança. Estar disposto a aprender com colegas especialmente habilitados 
(psicólogos escolares e professores especializados) e mesmo com os pais. 

Tabela 6 - Práticas positivas na sala de aula. 

 

3.3. Estratégias 

3.3.1. Estratégias a usar perante a Hiperactividade. 

As crianças levantam-se frequentemente, excitam-se em demasia com as actividades 

e não esperam pela sua vez. A chave para estas situações de excesso de actividade, está em 

utilizar esta necessidade de movimento, das crianças, em benefício delas e do resto da 

turma. 

● Ao invés de reduzirmos a actividade das crianças, devemos pedir-lhes para distribuir o 

material, a usar em determinada tarefa, pelos colegas, solicitar a disponibilidade deles 

para efectuarem pequenos recados, como distribuir o leite, limpar o quadro, procurar 

giz, etc.; 
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● Devemos também premiar o bom comportamento ou o facto de ter completado uma 

tarefa, com uma actividade que lhe permita descontracção de movimentos, com uma ida 

breve ao recreio (supervisionada pelo auxiliar de acção educativa) ou fazer um recado; 

● Responsabilizá-lo por abrir e fechar a sala de aula na hora do recreio, evita que o 

aluno saia a correr de forma atribulada para o intervalo; 

● Exercícios de relaxamento, respiração e auto controle, são também recomendados, 

não só para as crianças com ADHD, mas para a turma em geral; 

 

3.3.2. Estratégias a usar perante a Impulsividade. 

● Devemos tolerar que entre a realização de tarefas a criança efectue actividades 

motoras ou verbais. 

● Quando a criança demonstra um excesso de impaciência, com atitudes autoritárias e/ 

ou agressivas, devemos pedir-lhe que leia um pequeno texto em voz alta, que conte de 

dez em dez, de três em três, incidir sobre a vocalização. 

3.3.3. Estratégias a usar perante a Falta da Atenção. 

● É preferível que a criança realize pouco trabalho, várias vezes ao dia do que todo de 

uma vez. Assim, diminuir a duração dos trabalhos a realizar, em etapas mais pequenas, 

permite à criança maior concentração perante a actividade atribuída. 

● A atribuição de tarefas motivadoras, aliciantes, imaginativas, recorrendo a trabalhos de 

grupo, com recurso a materiais visuais, auditivos, cativa a atenção da criança. 

● Estruturar as tarefas, com recurso a instruções escritas e verbais, sublinhando o que é 

mais importante. 
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Síntese  

A ADHD é uma desordem neurológica caracterizada por problemas de desinibição, 

dificuldade em manter a atenção, esforços e persistência (Barkley, 2006, p. 3). Na presença 

da perturbação a criança apresenta, por norma, dificuldades de aprendizagem o que se 

traduz num baixo rendimento académico.  

Inseridas no ensino regular, estas crianças necessitam de um apoio constante por 

parte dos pais e professores. A formação dos professores é assim um factor primordial e o 

ponto de partida para o desenvolvimento integral da criança.  

A adaptação do currículo e a criação de programas de reeducação comportamental, 

seleccionando métodos e estratégias adequadas, é o ponto de partida para a activação do 

desenvolvimento psicológico na criança. Por conseguinte, a realização de um diagnóstico 

prematuro é fundamental.  

É importante que se olhe o aluno, a criança, como uma pessoa, como um ser, com 

uma pessoalidade própria que dá a cada um a vertente do humano (Tavares, 1993).  

Activar o desenvolvimento psicológico pressupõe que todos os sujeitos sejam 

passíveis de estimulação e de incentivos, que actuarão sobre as suas potencialidades, 

levando assim cada individuo a aceder ao degrau acima, isto é, à possibilidade de se 

desenvolver. 

Esta perspectiva de activação do desenvolvimento não dá lugar a que se considerem 

alunos incapazes, uma vez que a cada um deve ser dada a possibilidade de progredir na 

medida das suas capacidades (Tavares, 1995). 

A abordagem multidisciplinar, com a intervenção dos pais, professores, psicólogos 

e profissionais de saúde é imprescindível. 

Como docentes, é do nosso interesse, das crianças e da comunidade em geral, 

possuir competências que nos permitam responder positivamente às necessidades 

específicas destes alunos. 
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4 - Metodologia 

4.1. Introdução 

Nesta segunda parte do trabalho, vamos começar por efectuar um enquadramento 

teórico da metodologia utilizada, os procedimentos escolhidos, os respectivos objectivos 

do nosso estudo, e as referencias que nos serviram de base para a elaboração das questões 

apresentadas. Posteriormente vamos apresentar a respectiva amostra, e a forma como 

distribuímos os inquéritos. Por fim vamos proceder à análise dos questionários e à 

discussão dos resultados obtidos. 

 

4.2. Enquadramento Teórico e Metodologia. 

A pertinência do nosso estudo reside em determinarmos o grau de informação e as 

dificuldades sentidas pelos docentes quando têm na sala de aula alunos com ADHD. 

Para Pfiffner e Barkley (1998), a intervenção que conduz a uma melhoria no 

rendimento escolar é aquela que decorre no âmbito escola e no momento exacto em que 

surge uma alteração do comportamento. No entanto as estratégias usadas pelos docentes 

são inadequadas e pouco eficientes. 

De acordo com a finalidade da nossa investigação elaboramos as seguintes 

questões, e às quais se procura dar resposta. 

O plano curricular de formação de docentes prepara-os para leccionar em turmas 

com ADHD?  

Qual o grau de informação dos docentes sobre a Perturbação de Défice da Atenção e 

Hiperactividade? 

Quais as dificuldades com que se depararam os docentes ao leccionarem em turmas de 

alunos com ADHD? 
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Qual a percentagem de docentes que já leccionou em turmas com alunos com ADHD? 

Quais os métodos e estratégias mais utilizadas pelos professores? 

Com que frequência recorrem os professores aos psicólogos escolares para 

determinarem as necessidades dos alunos com ADHD? 

Têm os agrupamentos de escolas um número suficiente de psicólogos que permita um 

acompanhamento efectivo da evolução dos alunos? 

 

4.3. Opções metodológicas. 

4.3.1. Objectivos da investigação. 

Pretende-se com este estudo: 

• Avaliar a aptidão dos docentes do 1º e 2º Ciclo para lidarem com crianças 

com ADHD. 

• Determinar se a formação inicial de professores é suficiente para estes 

leccionarem alunos com ADHD. 

• Determinar se a formação contínua de professores contribui ou não para uma 

melhor prática docente com alunos portadores de ADHD. 

• Averiguar quais as dificuldades sentidas pelos professores ao trabalharem 

com estas crianças 

 

4.3.2. Definição da hipótese de Investigação, com base no que em metodologia de 
investigação se designa por everyday life (Christensen, 2004). 

• Os professores na sua formação inicial não tiveram treino de competências 

para lidarem com crianças que sofram de ADHD. 

• Os professores na sua formação contínua não têm treino de competências 

para lidarem com crianças com ADHD. 
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• O apoio dos psicólogos escolares e professores é insuficiente para o 

desenvolvimento e integração da criança. 

• As estratégias adoptadas pelos docentes não são as mais adequadas a este tipo 

de alunos. 

 

4.3.4. Técnicas utilizadas. 

Perante a problemática que nos propusemos desenvolver, e de forma a obtenção de 

dados para a concretização dos objectivos, utilizamos a técnica de inquérito por 

questionário, sendo este formado por questões fechadas e uma questão aberta. Esta última, 

surge de modo a que o questionário não se apresente totalmente directivo, atribuindo-lhe 

autonomia às opiniões dos inquiridos. A escolha desta técnica advém do baixo custo de 

implementação, da celeridade na obtenção dos resultados, bem como da confidencialidade/ 

anonimato na obtenção das respostas, o que supõe uma maior sinceridade nas mesmas. 

Após a elaboração do questionário (em Anexo) e discussão do mesmo com o nosso 

Orientador, efectuamos um pré-teste a 20 professores do 1º e 2º Ciclo, do CAE Entre 

Douro e Vouga, com o objectivo de podermos detectar alguns erros ou limitações. Com 

efeito, e após a sua aplicação, constatámos que não existiam ambiguidades que justificassem 

o seu aperfeiçoamento.  

Distribuímos 200 inquéritos através de contacto pessoal, entre colegas, docentes do 

1º e 2º Ciclo, das zonas Norte e Centro do País. Após vários contactos de sensibilização, 

para a importância do preenchimento e devolução, foram-nos devolvidos 150 inquéritos 

válidos para análise. 

Após distribuição e recolha dos questionários, procedeu-se a um tratamento 

estatístico em SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences, v. 14) das questões fechadas, o 

que possibilitou quantificar a multiplicidade de dados. Procedeu-se ainda à análise de 

conteúdo das questões abertas, estabelecendo-se categorias e subcategorias, as quais foram 

reunidas e organizadas. 
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4.3.5. Construção e validação dos Questionários. 

Após a análise sobre a opinião de vários autores, Correia (1997), Pfiffner e Barkley 

(1998), Dunn (2003), procedemos à elaboração de um questionário dirigido aos docentes e 

que nos permitisse obter respostas às nossas questões. Para tal tivemos o cuidado de 

utilizar uma linguagem simples de forma a ser compreendida por todos. 

No questionário, o anonimato foi tido em consideração, a fim de permitir aos 

inquiridos maior liberdade de expressão das suas opiniões. 

As questões formuladas na Parte I do nosso questionário, servem para caracterizar 

a nossa amostra, nomeadamente o sexo, idade, formação académica, anos de escolaridade 

que já leccionaram, estas variáveis permitem-nos conhecer o perfil da nossa amostra e 

complementam o tratamento estatístico das questões apresentadas. 

Na Parte II e III do questionário permite-nos discernir a proximidade de 

conhecimentos e contactos entre os inquiridos e a problemática em estudo. A Parte IV, 

baseia-se nos critérios de classificação da ADHD, segundo o DSM-IV-TR, e tem como 

objectivo determinar o nível de conhecimentos de diagnóstico da amostra. A Parte V, 

incorpora uma questão aberta, de expressão livre sobre as técnicas utilizadas pelos 

inquiridos para lidarem com alunos na sala de aula. 

Realizamos um pré-teste do questionário, numa amostra de 20 docentes, após 

recolha do mesmo, e análise das respostas, não nos mereceu qualquer rectificação. 

 

5 - Caracterização da Amostra. 

5.1. Distribuição, segundo sexo, idade e tempo de serviço. 

A amostra é constituída por 150 docentes sendo 124 (82,7%) do sexo feminino e 26 

(17,3%) do sexo masculino (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Sexo dos inquiridos. 

 

Como podemos observar na tabela 7, as idades dos intervenientes estão 

compreendidas entre 25 e os 59 anos, sendo a média de idades aproximadamente de 40 

anos. 

O tempo de serviço dos docentes varia de 1 aos 35 anos, com uma média de 16 

anos de serviço. 

 

 N Min. Max. Média Desvio Padrão 

Idade  149 25 59 40,17 9,474 

Tempo de Serviço (anos) 146 1 35 16,08 10,055 

Validos  145     

Tabela 7 - Idade e Tempo de Serviço 

 

5.2. Vínculo profissional. 

Quanto ao vínculo profissional, 69 docentes (48,3%) pertencem ao Quadro de 

Escola (QE), 50 (34,0%) pertencem aos Quadros de Zona Pedagógica (QZP) e 24 (16,8%) 

são Contratados (gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Vínculo Profissional. 

 

5.3. Formação Académica. 

Os resultados mostram que dos inquiridos, 112 (75,2%) são Licenciados, 20 

(13,4%) são Bacharéis, 10 (6,7%) possuem Especialização em Ensino Especial, 4 (2,7%) 

são Mestrados e 2 (0,7%) Pós-graduados.  

 

Gráfico 4 - Formação Académica. 
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5.4. Curso realizado no Estabelecimento de Ensino. 

Relativamente ao instituto onde o docente obteve a sua formação académica, a 

amostra é bastante heterogenia, sendo no entanto de destacar que 44 dos inquiridos 

(29,3%) obtiveram o actual grau académico no Instituto Piaget, o Magistério Primário deu 

formação a 23 dos inquiridos (16%). 

 

Gráfico 5 - Curso Realizado no Estabelecimento de Ensino. 

5.5. Anos em que já leccionou. 

A experiência profissional dos inquiridos, revela-nos que 66 (44%) ao longo da 

carreira já leccionaram no 1º e 2º Ciclo, 61 (40,7%) apenas leccionaram no 1º Ciclo e 23 

(15,3%) leccionaram apenas em turmas de 2º Ciclo.  

 

Gráfico 6 - Anos de Escolaridade que já leccionou 
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6 - Resultados – Partes II e III do questionário. 

6.1. Formação inicial. 

No que concerne à formação inicial dos docentes, observamos (Tabela 8), que 

apenas 55 dos inquiridos (37,2%), aquando da sua formação inicial, referem ter abordado a 

problemática ADHA. A maioria, 93 (62,8%) afirma não ter frequentado qualquer 

disciplina, módulo ou seminário sobre a temática. 

 N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Validos Sim 55 36,7 37,2 37,2 

Não 93 62,0 62,8 100,0 
Total 148 98,7 100,0   

Não Respondeu 2 1,3     
Total 150 100,0     
Tabela 8 - Na sua formação inicial (incluindo estágio pedagógico) frequentou alguma disciplina/ 
módulo/ seminário na qual foi abordada a Perturbação de Défice da Atenção e Hiperactividade 
(ADHD)? 

 

6.2. Formação Contínua / Ensino Especial. 

Relativamente à Formação Contínua de Docentes, como podemos observar na 

Tabela 9, dos 150 inquiridos, 77 (51,3%) frequentaram acções de formação sobre Ensino 

Especial, os restantes 73 (48,7%) no decorrer da sua carreira nunca participaram em 

nenhuma acção de formação sobre Ensino Especial. 

 N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Validos Sim 77 51,3 51,3 51,3 

Não 73 48,7 48,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0   
Tabela 9 - No decorrer da sua carreira profissional participou em acções de formação de Ensino 
Especial? 

 



 

 

PERTURBAÇÃO DE DÉFICE DA ATENÇÃO E HIPERACTIVIDADE NO ÂMBITO ESCOLAR 

 

64 

 

 

 

6.3. Formação Contínua de docentes sobre ADHD. 

A maioria dos inquiridos 99 (66,4%) não frequentou acções de formação sobre a 

ADHD, apenas 50 (33,6%) afirmam ter participado em acções de formação em que a 

temática esteve presente (Tabela 10). 

 N % 
%  

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidos Sim 50 33,3 33,6 33,6 

Não 99 66,0 66,4 100,0 
Total 149 99,3 100,0   

Não Respondeu 1 0,7     
Total 150 100,0     
Tabela 10 - No decorrer da sua carreira profissional participou em acções de formação com a 
temática ADHD? 

 

6.4. Leccionar em turmas com alunos com ADHD diagnosticado por especialistas. 

As respostas mostram-nos que 86 dos inquiridos (58,5%) já leccionaram em turmas 

com alunos com ADHD, diagnosticada por especialistas e 61 (41,5%) nunca o fizeram.  

 

  N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidos Sim 86 57,3 58,5 58,5 

Não 61 40,7 41,5 100,0 
Total 147 98,0 100,0   

Não Respondeu 3 2,0     
Total 150 100,0     
Tabela 11 - Já leccionou em turmas com alunos com ADHD efectivamente diagnosticada por 
especialista? 

 

6.5. Alunos com ADHD diagnosticado pelo docente. 

Em resposta a esta questão 79 dos docentes inquiridos (53,4%) referem ter 

leccionado em turmas com alunos com ADHD não diagnosticada por especialistas, 69 
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(46,6%) referem nunca o terem feito ou terem sido incapazes de identificar a problemática 

nos alunos. 

 N % 
% 

Válida 
%  

Cumulativa 
Válidos Sim 79 52,7 53,4 53,4 

Não 69 46,0 46,6 100,0 
Total 148 98,7 100,0   

Não Respondeu 2 1,3     
Total 150 100,0     
Tabela 12 - Já leccionou em turmas com alunos com ADHD que identificou, mas sem estar 
diagnosticada por especialista? 

 

6.6. Solicitar o apoio dos psicólogos escolares. 

Apenas 70 dos inquiridos (46,7%) referem ter recorrido a psicólogos escolares, de 

forma a determinarem as necessidades dos alunos com ADHD, 80 (53,3%) nunca 

recorreram aos psicólogos escolares. Notamos aqui alguma reserva por parte dos docentes 

em solicitar ajuda, ou a insuficiência de psicólogos. 

 

 N % 
% 

 Válida 
% 

 Cumulativa 
Válidos Sim 70 46,7 46,7 46,7 

Não 80 53,3 53,3 100,0 
Total 150 100,0 100,0   

Tabela 13 - Já recorreu a psicólogos escolares para determinar as necessidades dos alunos com 
ADHD? 

 

6.7. Distribuição de psicólogos no Agrupamento de Escolas. 

Para grande maioria dos docentes inquiridos, 139 (93,3%) o número de psicólogos 

escolares por agrupamento é insuficiente não permitindo um acompanhamento efectivo 

dos alunos. Apenas 10 (6,7%) referem que o número de psicólogos é suficiente, esta 
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minoria poderá dever-se ao facto dos inquiridos se encontrarem na escola onde o psicólogo 

está afecto, ou pertencerem a um agrupamento com maior rácio de psicólogos/ alunos. 

 N % 
%  

Válida 
% 

 Cumulativa 
Válidos Sim 10 6,7 6,7 6,7 

Não 139 92,7 93,3 100,0 
Total 149 99,3 100,0   

Não Respondeu 1 0,7     
Total 150 100,0     
Tabela 14 - Na sua opinião tem o Agrupamento de Escolas um número suficiente de psicólogos que 
permita um acompanhamento efectivo da evolução dos alunos? 

 

6.8. Conhecimentos, adquiridos na formação inicial, que permitam identificar casos de 
ADHD. 

A maioria dos inquiridos, 104 (69,8%), que os conhecimentos adquiridos na 

formação inicial são insuficientes para identificarem os alunos com ADHD, apenas 45 

(30,2%) referem te sido suficientes os conhecimentos adquiridos. 

 N % 
% 

 Válida 
% 

 Cumulativa 
Válidas Sim 45 30,0 30,2 30,2 

Não 104 69,3 69,8 100,0 
Total 149 99,3 100,0   

Não Respondeu 1 0,7     
Total 150 100,0     
Tabela 15 - Na sua formação inicial adquiriu conhecimentos minimamente suficientes para 
suspeitar que um aluno tenha ADHD? 

 

6.9. Competências, adquiridas na formação inicial, que permitam leccionar eficazmente em 
turmas com alunos com ADHD. 

Dos inquiridos, 131 (88,5%) referem-nos que as competências adquiridas são 

insuficientes para leccionar de forma eficaz, apenas 17 (11,5%) concordam em que a 

formação inicial lhes outorgou competências para leccionarem eficazmente em turmas com 
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alunos com ADHD. Face ao número de respostas negativas (N=131), podemos afirmar 

que as mesmas provem de docentes que não abordaram, nos seus currículos de formação 

inicial, a temática ADHD, mas também de docentes que, aquando da sua formação inicial, 

tiveram a ADHD como tema de estudo, mas que no entanto não foi suficiente para a 

aquisição de competências.  

 N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidas Sim 17 11,3 11,5 11,5 

Não 131 87,3 88,5 100,0 
Total 148 98,7 100,0   

Não Respondeu 2 1,3     
Total 150 100,0     
Tabela 16 - Na sua formação inicial treinou competências para leccionar eficazmente em turmas 
com alunos com ADHD? 

 

6.10. Competências, adquiridas na formação contínua, que permitam leccionar eficazmente 
em turmas com alunos com ADHD. 

Apenas 29 (20,1%) dos inquiridos referem ter desenvolvido competências para 

leccionarem eficazmente em turmas com alunos com ADHD após frequência de 

formações contínuas de docentes, os restantes 115 (79,9%) referem que não treinaram 

competências ao longo da formação contínua. 

 N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidas Sim 29 19,3 20,1 20,1 

Não 115 76,7 79,9 100,0 
Total 144 96,0 100,0   

Não Respondeu 6 4,0     
Total 150 100,0     
Tabela 17 - Na sua formação contínua (cursos, acções de formação, mestrados…) treinou 
competências para leccionar eficazmente em turmas com alunos com ADHD? 
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7 - Resultados - Parte IV do questionário. 

7.1. Critérios usados para o diagnóstico do Défice de Atenção. 

Como referimos na primeira parte deste estudo, segundo a APA para o diagnóstico 

do Défice da Atenção, devem estar presentes, seis (ou mais) dos sintomas de falta de 

atenção (vid.,  p. 19) e devem persistir pelo menos durante seis meses com uma intensidade 

que é desadaptativa e inconsistente em relação com o nível de desenvolvimento. 

As respostas à questão A1 e suas alíneas, da Parte IV do questionário – Critérios de 

Diagnóstico do Défice da Atenção - foram utilizadas para relacionamentos cruzados para 

permitir determinar a capacidade dos inquiridos em estabelecer um diagnóstico eficaz, e 

estabelecer a relação entre a formação inicial e contínua no estabelecimento do diagnóstico. 

Estas relações encontram-se organizadas no ponto 1.1 do Capítulo 3. 

 

7.2. Intensidade desadaptativa? 

Questionados sobre se os critérios escolhidos para o diagnóstico do Défice de 

Atenção devem ter uma intensidade desadaptativa, dos inquiridos, 120 (80,5%) afirmam 

que Sim e 29 (19,5%) dos inquiridos referem Não. 

 

  N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidos Sim 120 80,0 80,5 80,5 

Não 29 19,3 19,5 100,0 
Total 149 99,3 100,0   

Não Respondeu 1 0,7     
Total 150 100,0     
Tabela 18 - Os critérios que assinalou na questão anterior devem ter uma intensidade que é 
desadaptativa e incompatível com o nível de desenvolvimento do aluno? 
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7.3. Quanto tempo deve o aluno manifestar os problemas assinalados para poder sinalizar o 
Défice da Atenção. 

 Dos inquiridos, 39 (33,3%) afirmam que a manifestação dos problemas ao longo 

de pelo menos 2 meses, é suficiente para sinalizar uma criança com ADHD. Para 24 dos 

inquiridos (20,5%), os problemas devem manifestar-se pelo menos durante 4 meses, 31 dos 

inquiridos (26,6%) afirmam que os problemas devem estar presentes pelo menos há 6 

meses, a opção Pelo menos há 12 meses é escolhida por 12 (10,3%) dos inquiridos, por último, 

11 dos intervenientes referem que as características devem estar presentes há mais de 12 

meses. 

 

 N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidos Pelo menos há 2 meses 39 26,0 33,3 33,3 

Pelo menos há 4 meses 24 16,0 20,5 53,8 
Pelo menos há 6 meses 31 20,7 26,5 80,3 
Pelo menos há 12 meses 12 8,0 10,3 90,6 
Há mais de 12 meses 11 7,3 9,4 100,0 
Total 117 78,0 100,0   

Inválida 3 2,0     
Não respondeu 1 0,7     
Sistema 29 19,3     
Total 33 22,0     
Total 150 100,0     
Tabela 19 - Se respondeu Sim, por quanto tempo deve o aluno manifestar os problemas acima 
assinalados para poder sinalizar o défice de atenção? 

 

7.4. Critérios usados para o diagnóstico da Hiperactividade-Impulsividade 

Tal como procedemos para a questão A1 e suas alíneas, as respostas à questão A2 e 

suas alíneas, da Parte IV do questionário – Critérios de Diagnóstico da hiperactividade-

impulsividade - foram utilizadas para relacionamentos cruzados de forma a determinarmos 

a capacidade dos inquiridos em estabelecer um diagnóstico eficaz, e determinarmos a 
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relação entre a formação inicial e contínua no estabelecimento do diagnóstico. Estas 

relações também se encontram organizadas no ponto 1.1 do Capítulo 3. 

 

7.5. Intensidade desadaptativa? 

Questionamos os inquiridos sobre os critérios usados para sinalizar a 

hiperactividade-impulsividade. Devem ter uma intensidade que é desadaptativa e 

incompatível com o nível de desenvolvimento do aluno? Os resultados obtidos mostram 

que 119 (79,3%) dos inquiridos afirmam que Sim e apenas 30 (20,1%) referem que Não. 

 

 N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidos Sim 119 79,3 79,9 79,9 

Não 30 20,0 20,1 100,0 
Total 149 99,3 100,0   

Não Respondeu 1 0,7     
Total 150 100,0     

Tabela 20 - Os critérios que assinalou na questão anterior, devem ter uma intensidade que é 
desadaptativa e incompatível com o nível de desenvolvimento do aluno? 

 

7.6. Quanto tempo deve o aluno manifestar os problemas assinalados para poder sinalizar a 
Hiperactividade-Impulsividade. 

Para 35 (29,9%) dos inquiridos, sinalizarem a hiperactividade-impulsividade, os 

problemas devem manifestar-se Pelo menos há 2 meses, para 23 (19,7%) afirmam que devem 

manifestar-se Pelo menos há 4 meses. Apontam Pelo menos há 6 meses, 31 (26,5%) dos inquiridos, 

para 15 (12,8%) dos inquiridos os problemas devem manifestar-se Pelo menos há 12 meses e 

para 13 (11,1%) dos inquiridos para poder sinalizar a hiperactividade-impulsividade os 

problemas devem manifestar-se Há mais de 12 meses. 
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 N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidos Pelo menos há 2 meses 35 23,3 29,9 29,9 
  Pelo menos há 4 meses 23 15,3 19,7 49,6 
  Pelo menos há 6 meses 31 20,7 26,5 76,1 
  Pelo menos há 12 meses 15 10,0 12,8 88,9 
  Há mais de 12 meses 13 8,7 11,1 100,0 
  Total 117 78,0 100,0   
Inválida 2 1,3     
Sistema 31 20,7     
Total 33 22,0     
Total 150 100,0     
Tabela 21 - Se respondeu Sim, por quanto tempo deve o aluno manifestar os problemas acima 
assinalados para poder sinalizar a hiperactividade-impulsividade? 

 

7.7. Com que idade deve o aluno manifestar os problemas assinalados para se sinalizar a 
ADHD. 

Para a sinalização da ADHD, 40 (27%) dos inquiridos referem que os critérios 

assinalados (questões A2, 2 e 2.1), devem ter aparecido antes dos 3 anos. Para 69 (46,6%) 

dos inquiridos os sintomas devem surgir antes dos 5 anos, e para 39 (26,4%) dos inquiridos 

os critérios de sinalização devem estar presentes antes dos 7 anos de idade. 

 

 N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidos 3 anos 40 26,7 27,0 27,0 

5 anos 69 46,0 46,6 73,6 
7 anos 39 26,0 26,4 100,0 
Total 148 98,7 100,0   

Não Respondeu 2 1,3     
Total 150 100,0     
Tabela 22 - Para sinalizar o Défice de Atenção e a Hiperactividade-Impulsividade, os critérios que 
assinalou nas duas questões anteriores deverão ter aparecido na criança antes dos: 
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7.8. Manifestação dos critérios assinalados. 

Questionados sobre se os critérios assinalados na questão A1 e A2, devem estar 

presentes em pelo menos dois contextos diferentes, 142 (95,9%) dos inquiridos 

subscrevem a afirmação e 6 (4,1%) discorda da afirmação. 

 N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidos Sim 142 94,7 95,9 95,9 

Não 6 4,0 4,1 100,0 
Total 148 98,7 100,0   

Não Respondeu 2 1,3     
Total 150 100,0     
Tabela 23 - Para sinalizar um aluno como tendo ADHD, ele tem que manifestar os critérios que 
assinalou em A e B em pelo menos dois contextos diferentes (escola, casa, ATL, etc.). 

 

7.9. Rendimento escolar e comportamento social. 

 Na questão: Só sinaliza um aluno como tendo ADHD se o mesmo apresentar um défice 

significativo no rendimento escolar ou no funcionamento social. Sim?/ Não?, 67 (45%) dos 

intervenientes respondem Sim e 82 (55%) referem que Não. 

 N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidos Sim 67 44,7 45,0 45,0 

Não 82 54,7 55,0 100,0 
Total 149 99,3 100,0   

Não Respondeu 1 0,7     
Total 150 100,0     
Tabela 24 - Só sinaliza um aluno como tendo ADHD se o mesmo apresentar um défice significativo 
no rendimento escolar ou no funcionamento social. 

 

7.10. Sinalização da ADHD em crianças com perturbações do desenvolvimento ou 
perturbações de humor.  

Dos inquiridos, 110 (75,9%) referem que não sinalizaria uma criança, sabendo que 

esta comporta uma perturbação do desenvolvimento ou perturbação de humor. No entanto 35 
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(24,2%) dos inquiridos assume a sinalização da criança perante outras patologias do 

desenvolvimento. 

 N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidos Sim 35 23,3 24,1 24,1 

Não 110 73,3 75,9 100,0 
Total 145 96,7 100,0   

Não Respondeu 5 3,3     
Total 150 100,0     
Tabela 25 - Se souber que o aluno em questão sofre de uma perturbação global do desenvolvimento 
(...), mantém a sinalização? 

 

7.11. Métodos e Técnicas usadas pelos docentes. 

Na questão relativa aos métodos e técnicas utilizadas na sala de aula perante alunos 

com ADHD a diversidade de resposta foi significativa, podendo no entanto ser 

sintetizadas. 

A maioria dos docentes refere que devem ser estabelecidos laços de amizade/ 

afectividade, de forma reduzir os níveis de ansiedade, o diálogo e o reforço positivo é 

também referido frequentemente.  

Para estabelecerem a atenção, os inquiridos optam por desenvolver actividades que 

partam de situações significativas para o aluno, selecção de trabalhos diversificados e 

emotivos e fichas de trabalho adequadas ao perfil do aluno. Sugerem também que o aluno 

deva sentar-se próximo do professor e junto a um colega que detenha capacidade de 

concentração e o qual o possa ajudar. 

A coordenação de um acompanhamento multifacetado, escola - família - técnicos é 

também referida com alguma frequência. 

Refira-se no entanto, um número significativo de respostas em que os inquiridos 

referem não ter conhecimentos de métodos e técnicas, ou formação para leccionarem em 

turmas com alunos com ADHD 
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7.12. Eficácia dos métodos e técnicas usadas. 

Questionados sobre se os métodos e técnicas utilizadas são eficazes, 71 (53%) dos 

inquiridos afirmam que as técnicas que normalmente utilizam são eficazes e 63 (47%) 

referem que os métodos e técnicas utilizadas são insuficientes. 

 N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidos Sim 71 47,3 53,0 53,0 

Não 63 42,0 47,0 100,0 
Total 134 89,3 100,0   

Invalido 5 3,3     
Não Respondeu 11 7,3     
Total 16 10,7     
Total 150 100,0     
Tabela 26 - Considera os métodos e técnicas eficazes? 
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8 - Resultados - Diagnóstico de ADHD. 

 

As questões A1, A2 e as suas respectivas alíneas, da Parte IV do questionário, 

referem-se aos critérios de diagnóstico sugeridos pela APA no DSM-IV-TR para o 

diagnóstico da ADHD. 

8.1. Eficácia a estabelecer o diagnóstico. 

Dos inquiridos, apenas 36 (24%) efectuou o diagnóstico correctamente, 

obedecendo aos critérios mínimos estabelecidos pela APA, 114 (76%) fez o diagnóstico 

sem ter os critérios mínimos (Tabela 27).  

 N % 
% 

Válida 
% 

Cumulativa 
Válidos Fez o diagnóstico sem ter os critérios 

mínimos 114 76,0 76,0 76,0 

  Fez o diagnóstico correctamente, isto é, 
com os critérios mínimos 36 24,0 24,0 100,0 

  Total 150 100,0 100,0   
Tabela 27 - Eficácia a estabelecer o diagnóstico. 

 

8.2. Relação entre as competências adquiridas na formação inicial e a eficácia em 
estabelecer o diagnóstico. 

 

Dos inquiridos 55 (37,2%) que abordaram a temática ADHD na sua formação inicial, 40 

(72,7%) efectuaram o diagnóstico sem ter os critérios mínimos, e apenas 15 (27,3%) 

efectuaram correctamente o diagnóstico, isto é com os critérios mínimos. Relativamente 

aos 93 (62,8%) inquiridos que na sua formação inicial não abordaram a temática ADHD, 

72 (77,4%) efectuaram o diagnóstico incorrectamente e 36 (24,3%) efectuaram 

correctamente o diagnóstico (Tabela 28).  
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Na sua formação inicial (incluindo estágio pedagógico) frequentou alguma 
disciplina/ módulo/ seminário na qual foi abordada a Perturbação de 
Défice de Atenção e Hiperactividade (ADHD)? 

   Sim Não Total 

Fez o diagnóstico sem 
ter os critérios 
mínimos. 
  
  

N 40 72 112 

% Diagnóstico de ADHD. 35,7% 64,3% 100,0% 

% Na sua formação inicial (incluindo estágio 
pedagógico) frequentou alguma disciplina/ 
módulo/ seminário na qual foi abordada a 
Perturbação de Défice de Atenção e 
Hiperactividade (ADHD)? 

72,7% 77,4% 75,7% 

  % Total 27,0% 48,6% 75,7% 

Fez o diagnóstico 
correctamente, isto é, 
com os critérios 
mínimos. 
  
  

N 15 21 36 

% Diagnóstico de ADHD. 41,7% 58,3% 100,0% 

% Na sua formação inicial (incluindo estágio 
pedagógico) frequentou alguma disciplina/ 
módulo/ seminário na qual foi abordada a 
Perturbação de Défice de Atenção e 
Hiperactividade (ADHD)? 

27,3% 22,6% 24,3% 

  % Total 10,1% 14,2% 24,3% 

Total N 55 93 148 

% Diagnóstico de ADHD. 37,2% 62,8% 100,0% 

% Na sua formação inicial (incluindo estágio 
pedagógico) frequentou alguma disciplina/ 
módulo/ seminário na qual foi abordada a 
Perturbação de Défice de Atenção e 
Hiperactividade (ADHD)? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 % Total 37,2% 62,8% 100,0% 

Tabela 28 - Relação entre as competências adquiridas na Formação Inicial e a eficácia em 
estabelecer o Diagnóstico. 

 

8.3. Relação entre as formações contínuas em Ensino Especial e a eficácia em estabelecer o 
diagnóstico. 

No decorre da carreira profissional dos inquiridos 77 (51,3%) participaram em 

acções de formação em Ensino Especial, destes, 62 (80,5%) efectuaram incorrectamente o 
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diagnóstico e apenas 15 (19,5%) efectuaram o diagnóstico com os critérios mínimos. Para 

os 73 (48,7%) docentes que no decorrer da carreira profissional não frequentaram 

nenhuma acção de formação em ensino especial, 52 (71,2%) não efectuaram correctamente 

o diagnóstico tendo apenas 21 (28,8%) procedido a um diagnóstico com os critérios 

mínimos. Uma vez mais a percentagem de inquiridos que não frequentaram formações, e 

efectuaram correctamente o diagnóstico foi superior. 

 

 
 No decorrer da sua carreira profissional participou em acções de 
formação de Ensino Especial? 

  Sim Não Total 

Fez o diagnóstico sem ter os 
critérios mínimos. N 62 52 114 

  % Diagnóstico de ADHD. 54,4% 45,6% 100,0% 

  % No decorrer da sua carreira 
profissional participou em acções de 
formação de Ensino Especial? 

80,5% 71,2% 76,0% 

  % Total 41,3% 34,7% 76,0% 

Fez o diagnóstico 
correctamente, isto é, com os 
critérios mínimos. 
  
  

N 15 21 36 

% Diagnóstico de ADHD. 41,7% 58,3% 100,0% 

% No decorrer da sua carreira 
profissional participou em acções de 
formação de Ensino Especial? 

19,5% 28,8% 24,0% 

  % Total 10,0% 14,0% 24,0% 

Total 
  
  
  

N 77 73 150 

% Diagnóstico de ADHD. 51,3% 48,7% 100,0% 

% No decorrer da sua carreira 
profissional participou em acções de 
formação de Ensino Especial? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% Total 51,3% 48,7% 100,0% 

Tabela 29 – Relações entre as acções de formação de Ensino Especial e a eficácia em estabelecer o 
diagnóstico. 
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8.4. Relação entre acções de formação em ADHD e a eficácia em estabelecer o diagnóstico. 

Dos 50 (33,6%) inquiridos que participaram em acções de formação, cuja temática 

foi a ADHD, apenas 10 (20%) efectuaram o diagnóstico correctamente, os restantes 40 

(80%) efectuaram o diagnóstico incorrectamente. 

Relativamente aos 99 (66,4%) docentes que não participaram em acções de 

formação em ADHD, 73 (73,7%) efectuaram o diagnóstico incorrectamente, 26 (26,3%) 

efectuaram o diagnóstico correctamente, ou seja com os critérios mínimos (Tabela 30). 

No decorrer da sua carreira profissional participou em acções de formação com a temática ADHD? 

     Sim Não Total 

Fez o diagnóstico sem ter os 
critérios mínimos. 
  
  
  
  
  
  

N 40 73 113 

% Diagnóstico de ADHD. 35,4% 64,6% 100,0% 

% No decorrer da sua carreira 
profissional participou em acções de 
formação com a temática ADHD? 

80,0% 73,7% 75,8% 

% Total 26,8% 49,0% 75,8% 

  
Fez o diagnóstico 
correctamente, isto é, com os 
critérios mínimos. 
  
  
  
  
  
  

N 10 26 36 

% Diagnóstico de ADHD. 27,8% 72,2% 100,0% 

% No decorrer da sua carreira 
profissional participou em acções de 
formação com a temática ADHD? 

20,0% 26,3% 24,2% 

% Total 6,7% 17,4% 24,2% 

Total N 50 99 149 

% Diagnóstico de ADHD. 33,6% 66,4% 100,0% 

% No decorrer da sua carreira 
profissional participou em acções de 
formação com a temática ADHD? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% Total 33,6% 66,4% 100,0% 

Tabela 30 - Relação entre as acções de formação em ADHD e a eficácia em estabelecer o 
diagnóstico. 
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8.5. Relação entre os docentes que leccionaram em turmas com alunos com ADHD 
efectivamente diagnosticada por especialistas e a eficácia em estabelecer o diagnóstico. 

Dos 86 (58,5%) docentes que já leccionaram em turma com alunos com ADHD 

diagnosticada por especialistas, 67 (77,9%) efectuou um diagnóstico incorrecto, isto é, sem 

os critérios mínimos, e apenas 19 (22,1%) efectuou o diagnóstico correcto. 

Dos 61 (40,2%) docentes que não leccionaram em turmas com alunos com ADHD 

diagnosticada por especialistas, 45 (73,8%) fez o diagnóstico sem ter os critérios mínimos e 

16 (26,2%) fez o diagnóstico correctamente, ou seja, com os critérios mínimos. 

É de salientar que a percentagem no diagnóstico correcto, para docentes que nunca 

leccionaram em turmas com alunos com ADHD diagnosticado por especialista, é superior 

(26,2%) face à percentagem de diagnóstico correcto apresentado por docentes que 

leccionaram em turmas onde o diagnóstico foi efectuado por especialistas.  

Já leccionou em turmas com alunos com ADHD efectivamente diagnosticada por especialista? 

  Sim Não Total 
Fez o diagnóstico sem ter os 
critérios mínimos. 

N 67 45 112 

% Diagnóstico de ADHD. 59,8% 40,2% 100,0% 
% Já leccionou em turmas com alunos 
com ADHD efectivamente 
diagnosticada por especialista? 

77,9% 73,8% 76,2% 

% Total 45,6% 30,6% 76,2% 
Fez o diagnóstico 
correctamente, isto é, com os 
critérios mínimos. 

N 19 16 35 

% Diagnóstico de ADHD. 54,3% 45,7% 100,0% 
% Já leccionou em turmas com alunos 
com ADHD efectivamente 
diagnosticada por especialista? 

22,1% 26,2% 23,8% 

% Total 12,9% 10,9% 23,8% 
Total N 86 61 147 

% Diagnóstico de ADHD. 58,5% 41,5% 100,0% 
% Já leccionou em turmas com alunos 
com ADHD efectivamente 
diagnosticada por especialista? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% Total 58,5% 41,5% 100,0% 
Tabela 31 - Relação entre docentes que já leccionaram em turmas com alunos com ADHD, 
diagnosticado por especialistas, e a eficácia em estabelecer o diagnóstico. 
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Talvez o interesse despertado face ao comportamento do aluno, tenha incutido aos 

docentes o interesse em descobrir o porquê desse comportamento. 

8.6. Relação entre os docentes que identificaram alunos com ADHD sem estar 
diagnosticada por especialista e a eficácia em estabelecer o diagnóstico. 

Para os 79 (53,4%) docentes que já identificaram casos de ADHD sem estar 

diagnosticado por especialistas, apenas 19 (24,1%) conseguiram estabelecer o diagnóstico 

correctamente, os restantes 60 (75,9%) efectuaram o diagnóstico sem ter os critérios 

mínimos. Comparativamente os 69 (46,6%) docentes que nunca identificaram casos de 

ADHD, sem estar diagnosticado por especialistas, 16 (23,2%) efectuaram correctamente o 

diagnóstico e 53 (76,8%) efectuaram o diagnóstico incorrectamente. 

 
Já leccionou em turmas com alunos com ADHD que identificou, 
mas sem estar diagnosticada por especialista? 

   Sim Não Total 

Fez o diagnóstico sem ter 
os critérios mínimos. 

N 60 53 113 

  % Diagnóstico de ADHD. 53,1% 46,9% 100,0% 

  % Já leccionou em turmas com alunos 
com ADHD que identificou, mas sem 
estar diagnosticada por especialista? 

75,9% 76,8% 76,4% 

 Total 40,5% 35,8% 76,4% 

Fez o diagnóstico 
correctamente, isto é, com 
os critérios mínimos. 
  
  

N 19 16 35 

% Diagnóstico de ADHD. 54,3% 45,7% 100,0% 

% Já leccionou em turmas com alunos 
com ADHD que identificou, mas sem 
estar diagnosticada por especialista? 

24,1% 23,2% 23,6% 

 % Total 12,8% 10,8% 23,6% 

Total N 79 69 148 

% Diagnóstico de ADHD. 53,4% 46,6% 100,0% 

% Já leccionou em turmas com alunos 
com ADHD que identificou, mas sem 
estar diagnosticada por especialista? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% Total 53,4% 46,6% 100,0% 

Tabela 32 - Relação entre docentes que leccionaram em turmas nas quais efectuaram o diagnóstico 
de ADHD e a eficácia em estabelecer o diagnóstico. 
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8.7. Relação entre os docentes que recorreram a psicólogos escolares para determinarem as 
necessidades dos alunos com ADHD e a eficácia em estabelecer o diagnóstico. 

Nos 70 (46,7%) docentes que recorreram ao psicólogo para determinarem as 

necessidades dos alunos com ADHD, apenas 16 (22,9%) conseguiram efectuar 

correctamente o diagnóstico, os restantes 54 (77,1%) efectuaram o diagnóstico sem os 

critérios mínimos. Analogamente dos 80 (53,3%) inquiridos que nunca recorreram ao 

psicólogo para determinarem as necessidades dos alunos com ADHD, apenas 20 (25%) 

efectuaram correctamente o diagnóstico, os restantes 60 (75%) efectuaram o diagnóstico 

sem os critérios mínimos. 

  Já recorreu a psicólogos escolares para determinarem as 
necessidades dos alunos com ADHD? 

   Sim Não Total 
Fez o diagnóstico sem ter 
os critérios mínimos. N 54 60 114 

  % Diagnóstico de ADHD. 47,4% 52,6% 100,0% 
  % Já recorreu a psicólogos 

escolares para 
determinarem as 
necessidades dos alunos 
com ADHD? 

77,1% 75,0% 76,0% 

  % Total 36,0% 40,0% 76,0% 
Fez o diagnóstico 
correctamente, isto é, com 
os critérios mínimos. 
  
  

N 16 20 36 

% Diagnóstico de ADHD. 44,4% 55,6% 100,0% 
% Já recorreu a psicólogos 
escolares para 
determinarem as 
necessidades dos alunos 
com ADHD? 

22,9% 25,0% 24,0% 

  % Total 10,7% 13,3% 24,0% 
Total Ñ 70 80 150 

% Diagnóstico de ADHD. 46,7% 53,3% 100,0% 
% Já recorreu a psicólogos 
escolares para 
determinarem as 
necessidades dos alunos 
com ADHD? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% Total 46,7% 53,3% 100,0% 
Tabela 33 - Relação entre os docentes que já recorreram aos psicólogos escolares, perante a 
presença de ADHD, e a eficácia em estabelecer o diagnóstico. 
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9 - Discussão dos Resultados 

Perante os resultados obtidos através da análise estatística dos inquéritos, 

efectuaremos uma revisão dos mesmos considerando os principais tópicos estudados. 

 

Como referimos na primeira parte deste trabalho, os docentes devem, antes de mais 

possuir formação específica, de forma a proporcionar respostas adequadas às necessidades 

das crianças  

Neste ponto, apenas 55 (37,2%) dos nossos inquiridos (tabela 8) refere ter 

abordado a temática em estudo, durante a sua formação inicial. Embora os planos 

curriculares das várias Escolas de Educação, e os seus respectivos conteúdos programáticos 

(tabelas 4 e 5), contemplem, na sua maioria, disciplinas referentes a NEE e ao Ensino 

Especial, face aos resultados obtidos, acreditamos que o ensino sobre a temática ADHD é 

escasso ou omisso. 

Infelizmente a formação continua de docentes, parece não colmatar essas faltas. O 

número de docentes que teve acesso a formações contínuas de Educação Especial é de 

apenas 77 (51,3%), é de facto um valor baixo, face à falta de formação inicial referida pelos 

mesmos.  

As razões que justifiquem o porquê de 73 (48,7%) dos docentes não frequentarem 

este tipo de formação, poderão dever-se a inúmeros factores, como disponibilidade 

geográfica, insuficiência de turmas de formação, etc. No entanto, acreditamos que a 

principal razão se deva à insuficiência de Cursos de Formação Contínua em Ensino 

Especial.  

Como podemos observar na recolha de planos de formação de 14 Centros de 

Formação (Tabela 3), apenas um Centro de Formação apresentava uma acção de formação 

em NEE. 
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Esta situação agrava-se quando questionamos os docentes se já efectuaram 

formações sobre ADHD. Apenas 50 (33,3%) refere ter assistido a formações relacionadas 

com a temática (Tabela 10). 

No obstante ao referido, e apesar da insuficiente formação inicial e contínua dos 

inquiridos, 86 (58,5%) já leccionaram em turmas com alunos com ADHD diagnosticado 

por especialistas (Tabela 11) e 79 (53,4) dos docentes referem ter leccionado em turmas 

com alunos com ADHD sem estarem diagnosticados por especialistas (tabela 12). 

Face às dificuldades que os docentes sentem perante este tipo de ocorrência, seria 

de acreditar que os mesmos procurassem ajuda de profissionais especializados. De facto 

isso ocorre, mas apenas 70 (46,7%) dos inquiridos solicitou ajuda ao psicólogo escolar 

(Tabela 13). A módica percentagem de solicitações de auxílio do psicólogo, julgamos estar 

relacionada com o insuficiente número de psicólogos escolares, pois dos inquiridos 139 

(93,3%) referiram que o número de psicólogos escolares no Agrupamento que lecciona é 

insuficiente (Tabela 14). 

Considerando os dados da DGIDC (gráfico 1) que referem que a taxa de 

prevalência de NEE do domínio cognitivo é de 9,3/1000 alunos (2000/2001), na ausência 

de uma formação adequada dos docentes, a Inclusão Escolar passa a ser meramente física, 

podendo inclusive contribuir, inadvertidamente, para o agravamento das condições 

adversas adjacentes à problemática destas crianças. 

 

Salientamos também que o conteúdo das formações, iniciais e contínuas, é 

insuficiente. Repare-se, 104 (69,8%) docentes referem que os conhecimentos adquiridos na 

formação inicial são escassos para identificarem alunos com ADHD (Tabela 15) e 131 

(88,5%) afirmam que as competências adquiridas na formação inicial não permitem 

leccionar eficazmente em turmas com alunos com ADHD (Tabela 16). 

As formações contínuas evidenciam a mesma situação, uma vez que 115 (79,9%) 

dos inquiridos não treinaram competências que lhes permitam leccionar eficazmente em 

turmas com alunos com ADHD. 
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As formações iniciais e contínuas são pontos que devem ser revistos, por quem de 

direito, no futuro, de forma a suprir as faltas existentes.  

Somos da opinião que os caminhos que se encontram delineados não são os mais 

correctos e o novo Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de Fevereiro (ponto 2.2 do presente 

trabalho) ao revogar o Artigo 15º, Ponto 2, do Decreto-Lei n.º 344/89, de 11 de Outubro é 

prova de que necessitamos de repensar as nossas estratégias e metodologias de intervenção. 

 

Relativamente à aptidão para estabelecer correctamente o diagnóstico da ADHD 

em crianças, dos inquiridos, apenas 36 (24%) determinaram correctamente o diagnóstico 

(Tabela 27).  

De forma correcta, e quase consensual, 120 (80%) dos docentes reconhecem que os 

critérios assinalados para o diagnóstico do Défice da Atenção, devem ter uma intensidade 

desadaptativa e incompatível com o nível de desenvolvimento da criança (Tabela 18). O 

mesmo sucede com os critérios da Hiperactividade-Impulsividade onde 119 (79,9%) dos 

docentes reconhecem que os critérios devem ter uma intensidade desadaptativa e 

incompatível com o nível de desenvolvimento do aluno (Tabela 20). 

Segundo a APA, os sintomas de Falta de Atenção, devem persistir pelo menos 

durante seis meses. Esta opção foi apenas referida por apenas 31 (26,5%) dos docentes 

inquiridos (Tabela 19). Relativamente aos sintomas de Hiperactividade-Impulsividade, o 

número de docentes que optaram pela opção correcta (Tabela 21) foi também de 31 

(26,5%).  

Os sintomas inerentes ao ADHD, devem surgir antes dos 7 anos de idade, dos 

inquiridos apenas 39 (26,4%) assume os 7 anos como a hipótese correcta (Tabela 22). De 

uma forma mais consensual, 142 (95,9%) dos inquiridos admitem que os critérios de 

diagnóstico da ADHD devem estar presentes em mais que um contexto (Tabela 23). 

Relativamente à sinalização dos alunos como tendo ADHD, para 82 (55%) dos 

inquiridos, o facto de as crianças não apresentarem um défice significativo no rendimento 

escolar ou no funcionamento social, não é limitativo para a sinalização das mesmas. Já na 
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presença de perturbações de humor e de perturbações do desenvolvimento 110 (96,7%) 

dos inquiridos optam por não sinalizar os alunos. 

Face ao baixo número de respostas correctas, acreditamos, mais uma vez, que os 

conhecimentos revelados pelos docentes, sobre a presente temática são insuficientes.  

Na questão relativa aos métodos e técnicas utilizadas na sala de aula perante alunos 

com ADHD a diversidade de resposta foi significativa, podendo no entanto ser 

sintetizadas. 

A maioria dos docentes refere que devem ser estabelecidos laços de amizade/ 

afectividade, de forma a reduzir os níveis de ansiedade, o diálogo e o reforço positivo é 

também referido frequentemente.  

Para estabelecerem a atenção, os inquiridos optam por desenvolver actividades que 

partam de situações significativas para o aluno, selecção de trabalhos diversificados e 

emotivos e fichas de trabalho adequadas ao perfil do aluno. Sugerem também que o aluno 

deva sentar-se próximo do professor e junto a um colega que detenha capacidade de 

concentração e o qual o possa ajudar. 

A coordenação de um acompanhamento multifacetado, escola - família - técnicos é 

também referida com alguma frequência. 

Refira-se no entanto, um número significativo de respostas em que os inquiridos 

referem não ter conhecimentos de métodos e técnicas, ou formação para leccionarem em 

turmas com alunos com ADHD. 

Mesmo perante a falta de formação, dos docentes sobre a temática, os métodos e 

técnicas referidos, são os aconselhados por diversos autores (Brock, 2002; Barkley, 1997; 

Safer e Allen, 1979), o reflecte a sensibilidade dos docentes perante a ADHD. 

 

Dos 55 (37,2%) docentes que abordaram a ADHD na sua formação inicial apenas 

15 (27,3) foram capazes de efectuar correctamente o diagnóstico da ADHD (Tabela 28). 

Dos 77 (51,3%) inquiridos que participaram em formações de Ensino Especial apenas 15 
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(19,5%) efectuaram correctamente o diagnóstico da ADHD (Tabela 29). Dos 50 (33,6%) 

docentes que frequentaram acções de formação cuja temática foi a ADHD apenas 10 

(20%) efectuaram o diagnóstico correctamente (Tabela 30). 

Os resultados são deveras alarmantes, e remetem-nos, mais uma vez, a questionar a 

eficácia das formações ministradas aos docentes. 

Face à experiência profissional dos 86 (58,5%) docentes que já leccionaram em 

turmas com alunos com ADHD diagnosticado por especialistas seria de esperar que os 

resultados obtidos no diagnóstico da ADHD fossem mais animadores, de facto apenas 19 

(22,1%) dos docentes efectuou o diagnóstico correcto (Tabela 31). Os resultados obtidos 

na elaboração do diagnóstico, por 79 (53,4%) docentes que já leccionaram em turmas com 

alunos com ADHD, sem estar diagnosticado por especialistas são também semelhantes e 

constrangedores, isto é, apenas 19 (24,1%) dos docentes conseguiu efectuar correctamente 

o diagnóstico. 

Mesmo quando os docentes recorrem aos psicólogos escolares, os resultados 

obtidos continuam a ser insatisfatórios, dos 70 (46,7%) docentes que recorreram aos 

psicólogos escolares para determinarem as necessidades dos alunos com ADHD, apenas 16 

(22,9%) efectuaram correctamente o diagnóstico. Sentimos, neste caso talvez reticências em 

abordar o tema, em assumir a falta de informação e questionar o profissional, de forma a 

ficarmos elucidados. 
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Conclusão 

Pretendemos com este trabalho despertar a curiosidade dos docentes para com a 

problemática e que os incentive a pesquisar sobre a mesma.  

A Perturbação do Défice da Atenção e Hiperactividade é uma problemática deveras 

ampla, complexa e com uma componente de interlocutores multifacetada. 

Barkley (1998), refere que as estratégias aplicadas pelos professores são insuficientes 

e inadequadas, no entanto, na amostra analisada as estratégias disponibilizadas pelos 

inquiridos, são as recomendadas, tanto pelo próprio autor, como por outros (Brock, 2002; 

Safer e Allen, 1979). Possivelmente devido à empatia dos docentes com os seus alunos, ou 

à sensibilidade adquirida com a experiência.  

Existem sim grandes lacunas, acreditamos que estas advêm da formação inicial dos 

docentes e na formação contínua. Na formação inicial os programas são pouco 

aprofundados ou inexistentes e na formação contínua atrever-nos-emos a referir que são 

nulos! 

Obviamente que esta falta de formação, em nada contribui para a Inclusão Escolar, 

e em nada beneficia os alunos e professores. 

Os docentes devem empenhar-se na auto-formação, na activação do seu 

desenvolvimento psicológico, para posteriormente promover a activação do 

desenvolvimento psicológico dos seus alunos. 

A rede de ensino deve, também, ser mais pró-activa reajustando e suprimindo estas 

deficiências.  

Da mesma forma que uma intervenção adequada no tratamento de uma criança 

com ADHD, incorpora a participação de pais, alunos, psicólogos, professores, médicos e 

outros profissionais, também a disponibilização de soluções, para as falhas encontradas 

através deste estudo, deve surgir do diálogo, da troca de experiência e conhecimentos, de 

todos os intervenientes educativos. 
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ANEXO 2 - PLANOS CURRICULARES 
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ANEXO 3 – CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS DA DISCIPLINA. 
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