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RESUMO 

 

DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE PROGRAMA DE ORIENTAÇÕES PARA 

MANEJO COMPORTAMENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 

SÍNDROME DE WILLIAMS EM SALA DE AULA 

 

A Síndrome de Williams (SW) é uma doença genética cujo quadro clínico pressupõe a 

deficiência intelectual em graus variados assim como outros déficits de linguagem, 

comunicação e problemas de comportamento. Isto determina que alunos com SW tenham uma 

condição especial de alfabetização no ensino regular. Uma das especificidades deste manejo 

se associa com a comorbidade neuropsiquiátrica de maior incidência na síndrome: o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Neste contexto se localiza o 

presente estudo cujo objetivo geral foi desenvolver e avaliar a eficácia de um guia de 

orientação para professores sobre estratégias de manejo dos comportamentos de desatenção e 

hiperatividade em crianças e adolescentes com Síndrome de Williams. A amostra foi 

composta por 10 participantes. Cinco são crianças com diagnóstico clínico e citogenético-

molecular de Síndrome de Williams com indicadores de desatenção e hiperatividade, 

conforme avaliação padronizada com uso do Inventário dos Comportamentos de Crianças e 

Adolescentes de 6 a 18 anos (CBCL/6–18). Os cinco participantes restantes foram seus 

professores respectivos. Os instrumentos de coleta de dados foram: a) Inventário de 

comportamentos para crianças e adolescentes entre 06 e 18 anos. Formulário para professores 

(TRF 6/18), b) Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade de Benczik: 

Versão de Professores; c) Questionário para verificação no professor de conhecimentos gerais 

sobre a Síndrome de Williams; d) Guia de orientações a professores para manejo 

comportamental de crianças e adolescentes com Síndrome de Williams em sala de aula. O 

estudo foi desenvolvido em três fases:  Fase I: avaliação inicial mediante uso dos 

instrumentos acima; Fase II: implementação do guia de orientações a professores para 

manejo comportamental das crianças e adolescentes em sala de aula com duração de quatro 

meses e acompanhamento quinzenal junto ao professor da aplicação do guia e, Fase III: 

avaliação final de padrões comportamentais de desatenção e hiperatividade/impulsividade. Os 

principais resultados mostraram caso-a-caso que todas as crianças, com exceção da criança 

número 4, diminuíram os problemas de comportamento conforme a escala Benczik. Já estes 

mesmos resultados não se verificaram com a mesma estabilidade em todas as crianças 

mediante aplicação do TRF/6-18. As estratégias do guia parecem ter sido seguidas 

adequadamente pelos professores de três das cinco crianças, sendo justificado que a 

impossibilidade de cumprimento de outras estratégias deu-se pela rigidez da rotina escolar e 

cronograma de aulas, a falta de tempo, falta de material pedagógico adequado às necessidades 

específicas de escolarização da criança e falta de apoio familiar, dentre outros. Conclui-se que 

o guia de orientações desenvolvido pode ser uma tentativa de manejo de contingências de 

baixo custo que, pelos resultados obtidos, pode ser utilizada pelos professores de acordo com 

as orientações estabelecidas o que mostra sua viabilidade de uso no contexto de sala de aula 

da amostra envolvida.  

 

Palavras-chaves: Síndrome de Williams, Problemas de Comportamento, Manejo de 

Contingências, Controle de Estímulos. 
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ABSTRACT 

DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN ORIENTATION PROGRAM TO 

HANDLE WILLIAMS SYNDROME CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE 

CLASSROOM  

  

 

Williams Syndrome (WS) is a genetic disorder with a clinical frame that presupposes 

intellectual disability in various degrees as well as other language and communication deficits 

and behavior problems. This determines that students with WS have a special alphabetization 

condition in regular schools. One of the specificities to handle it is the neuropsychiatric 

comorbidity of greatest incidence: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The 

present study is introduced in this context and has as its general objective to develop and 

assess the efficiency of an orientation guide to teachers on the strategies of handling 

inattention and hyperactivity behaviors in children and adolescents with Williams Syndrome. 

The sample was composed of 10 participants. Five are children with clinical and cytogenetic-

molecular diagnosis of Williams Syndrome with indicators of inattention and hyperactivity, 

according to standard assessment through Child Behavior Checklist (CBCL/6-18). The five 

remaining participants were the respective teachers. The instruments used to data collection 

were: a) Teacher‟s Report Form for Ages 6-18 (TRF 6/18); b) Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder Scale of Benczik: teacher‟s version; c) Questionnaire to assess teachers‟ general 

knowledge on Williams Syndrome; d) Orientation guide to teachers for behavioral handling 

of children and adolescents with Williams Syndrome in the classroom. The study was 

developed in three phases: Phase I: initial assessment with the use of the aforementioned 

instruments; Phase II: implementation of the orientation guide to teachers for behavioral 

handling of children and adolescents in the classroom, with duration of four months and 

fortnight follow-up with the teacher of the application of the guide and, Phase III: final 

assessment of behavioral patterns of inattention and hyperactivity/impulsiveness. The main 

results demonstrate that all children, except for child number 4, had less behavior problems, 

according to Benczik Scale. These results are not observed with the same stability in all 

children when TRF/6-18 is used. The strategies of the guide seem to have been followed 

properly by three out of five teachers. Some of the reasons to the impossibility to apply other 

strategies were: the rigidity of the school‟s routine and the classes‟ schedule, lack of time, 

lack of pedagogical material suitable to the specific needs of the child‟s schooling, lack of 

parental support, among others. We conclude that the orientation guide developed can be a 

low-cost alternative to handle the contingencies and, considering the results achieved, it can 

be used by teachers according to the orientations established, what shows its use feasibility in 

the classroom context of the sample in case.  

 

Keywords: Williams Syndrome, behavior problems, handling contingencies, stimuli control. 
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1. Introdução 

 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9394/96, 

no Brasil os alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) deverão ser incluídos no 

sistema regular de ensino (BRASIL, 1996). Assim, os professores deverão estar preparados 

para atender as diferentes necessidades específicas tanto destes alunos, como daqueles que 

não são deficientes, dentro do contexto da sala de aula. O MEC/SEESP, em relação à “Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”, publicou um 

documento para a delimitação desse público-alvo da educação inclusiva, de acordo com o 

documento: 

[...] pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de 

natureza física, mental ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, pode 

ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos 

com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações 

qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de 

interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo 

alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos 

com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma 

das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na 

aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse (MEC/SEESP 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 2007, 

p. 9). 

 

 Uma compreensão diferente de alunos com deficiência intelectual perpassa pela nova 

definição da própria condição de deficiência intelectual como “dificuldade básica na 

aprendizagem e na execução de determinadas habilidades da vida diária” (AMERICAN 

ASSOCIATION ON MENTAL RETARDATION - AAMR, 2006). A definição permite avaliar 

as implicações desta condição nas práticas educacionais e pedagógicas brasileiras, pois ela é 

um dos critérios de inclusão desses alunos na condição de „Necessidade Educacional 

Especial‟ e sob esta nomenclatura os alunos são incluídos no ensino regular. 

 No quadro histórico da inclusão observamos que a LDBEN 9.394/96 impulsionou 

novos rumos para a educação especial e o Decreto nº 3.298/99 trouxe uma nova roupagem 

para a educação especial, definindo-a como modalidade transversal e enfatizando a educação 

especial como complemento do ensino regular. 

As adaptações curriculares apoiam-se nesses pressupostos para atender às 

necessidades educacionais especiais dos alunos, objetivando estabelecer uma relação 

harmônica entre essas necessidades e a programação curricular. Estão focalizadas, 

portanto, na interação entre as necessidades do educando e as respostas educacionais 

a serem propiciadas (BRASIL, 1998, p. 34). 
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 Nas diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação Especial se 

constata uma preocupação com a estimulação do aluno para as atividades escolares e a 

utilização de instruções e sinais claros, simples e contingentes com as atividades realizadas no 

contexto de sala de aula (BRASIL, 1998). Pesquisadores brasileiros identificam diferentes 

fatores associados com os fracassos que caracterizam esse processo inclusivo (LEONARDO; 

BRAY; ROSSATO, 2009). Um desses fatores que tem recebido pouca atenção no Brasil é a 

alteração de comportamento de crianças com deficiência intelectual, que interfere nas relações 

aluno/professor, aluno/aluno e nas possibilidades de desenvolvimento das habilidades 

escolares (PORTER; COLTHEART; LANGDON, 2007; MARTENS; WILSON; REUTENS, 

2008; MERVIS; JOHN, 2008). 

 Os alunos com deficiência intelectual precisam de ambientes criteriosamente 

planejados com controle rigoroso dos espaços de ensino que, pelo menos, garantam o mínimo 

de repertório comportamental adequado ao contexto escolar (ROHJAN et al.,2001). Estudos 

anteriores mostram que no caso de diversos transtornos do desenvolvimento, transtornos 

psiquiátricos, dentre outros, os programas de tratamento, de orientação ou de manejo só se 

mostram eficazes, se estes são sensíveis a tipos específicos de problemas (MARTIN; PEAR, 

2009). 

 A preocupação com o controle e a modificação dos repertórios comportamentais 

inadequados em sala de aula é antiga dentro da Análise Aplicada do Comportamento 

(WINETT; WINKLER, 1972; WHITMAN et al., 1982; CHRSTIE; HISS; LOZANOFF, 

1984). Comportamentos inadequados no contexto da sala de aula interferem consistentemente 

no ritmo da classe, no aproveitamento escolar, na disciplina e nas relações entre as díades 

aluno-aluno e professor-aluno (MERCER, 2010). E quando os problemas de comportamento 

se relacionam às doenças com deficiência intelectual associada, a interferência costuma ser 

ainda maior (GRILLO; SILVA, 2004). 

 Uma doença genética cujo quadro clínico pressupõe a deficiência intelectual em graus 

variados é a Síndrome de Williams (SW). Assim como outros alunos com NEE crianças com 

SW demandam um manejo diferenciado quando são incluídas no ensino regular. Uma das 

especificidades deste manejo se associa com a comorbidade neuropsiquiátrica de maior 

incidência na síndrome: o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade/TDAH 

(LEYFER et al., 2006; RHODES et al., 2010).  

 Associado ao processo de escolarização, uma revisão sistemática recente sobre a SW 

aponta como principais alvos de estudo a deficiência intelectual, o fenótipo de linguagem, a 
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memória, as funções executivas, o comportamento adaptativo e os problemas de 

comportamento (MERVIS; JOHN, 2010). Neste estudo são apresentadas as estratégias de 

intervenção comportamental, tradicionalmente usadas em crianças com Transtornos do 

Espectro Autista, no intuito de avaliar sua aplicação em crianças com SW.  Citam-se os 

procedimentos de intervenção baseados na Análise Aplicada do Comportamento, a saber, 

técnicas de modificação de comportamento, controle de estímulos e manejo de contingências 

baseado na análise funcional (MERVIS; JOHN, 2010). 

 Neste contexto se localiza o presente projeto direcionado ao desenvolvimento e 

aplicação de um guia para professores cujo foco foi o manejo comportamental de crianças 

com SW em sala de aula. O tema pertence a uma das linhas de pesquisa do Programa de Pós-

graduação em Distúrbios do Desenvolvimento que tem desenvolvido diferentes estudos em 

crianças e adolescentes com SW. A saber: avaliação do fenótipo comportamental, cognitivo e 

de linguagem com foco nas habilidades de leitura e escrita, inteligência, funções executivas, 

indicadores de desatenção e hiperatividade, habilidades de linguagem e registro de 

comportamentos em sala de aula dos alunos inseridos no ensino regular e especial 

(HAYASHIUCHI et al., 2010; RIMÉRIO et al., 2010; SEGIN, 2010; SERACENI et al.,2010a; 

SERACENI et al., 2010b; SERACENI et al., 2010c; TEIXEIRA et al., 2010). Espera-se que 

as orientações implementadas neste guia para professores possam auxiliar na amenização de 

comportamentos de desatenção e hiperatividade/impulsividade que interferem no processo de 

adaptação a ambientes escolares. Com base nesta problematização serão apresentados os 

fundamentos teóricos do presente estudo. 
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2. Fundamentação Teórica 

O número de crianças e adolescentes com NEE matriculados em escolas regulares de 

Ensino Fundamental aumenta progressivamente (DE MASI, 2008; MESQUITA et al., 2008; 

ANJOS; ANDRADE; PEREIRA, 2009; LEONARDO; BRAY; ROSSATO, 2009; COSTA, 

2010). Kasper, Loch e Pereira (2008) comentam que, de acordo com dados do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a partir dos anos de 

2003, 2004 e 2005 iniciou-se um avanço significativo no número das matrículas desses 

alunos. Por consequência, exigindo a necessidade urgente de providências quanto a inclusão 

de crianças com deficiência nas escolas regulares, principalmente para preparar as equipes 

educacionais do ponto de vista pedagógico e de infra-estrutura organizacional para inclusão 

real das crianças (KASPER; LOCH;  PEREIRA, 2008). 

 

2.1 Breve histórico sobre legislação e inclusão 

 Atualmente o Brasil possui leis e decretos que dão um respaldo a pessoas com 

deficiência. Este atendimento, a princípio, foi caracterizado por ações isoladas (MIRANDA, 

2003). Nas leis e diretrizes verifica-se que a educação especial é um tipo de educação 

implantada no sistema ensino para garantir um atendimento educacional às pessoas com NEE. 

Os serviços prestados pela educação, tanto comum como especial, devem ser 

complementares. Contudo, eles só se complementam se o aluno estiver matriculado numa 

escola de ensino regular e receber o apoio de um serviço especial. O atendimento aos 

deficientes na escola deve ser realizado considerando a especificidade do aluno e a garantia de 

inserção desses na sociedade (SOUZA; RODRIGUES, 2007). 

 Neste contexto localiza-se a tentativa federal de buscar uma melhora na qualidade do 

ensino regular a partir de diretrizes educacionais que, desde 1998, têm o intuito de promover 

uma educação que atenda todas as especificidades dos alunos matriculados nas redes 

municipais e estaduais de ensino regular. Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs 

consistem num documento de apoio pedagógico aos professores, tanto do ensino fundamental 

como do ensino médio, incluindo as “Adaptações Curriculares Estratégias para a Educação de 

Alunos com Necessidades Educacionais Especiais” (BRASIL, 1998). O material preconiza 

que “a escola para todos requer uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer 

pedagógico às necessidades dos alunos”. Para a inserção desse aluno é necessário que haja 

mudanças tornando a escola um espaço “real” para todos e que esta “dê conta dessas 

especificidades” (BRASIL, 1998, p. 31). 
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 Diferente do ensino regular tradicional em sala de aula comum, a legislação previu o 

atendimento educacional para alunos com NEE e, paralelo a este, uma escolarização 

especializada que foi implementada em salas de recursos multifuncionais ou centros de 

atendimento educacional especializado. No decreto da legislação, esperava-se que estas 

medidas disponibilizassem recursos pedagógicos e permitissem o desenvolvimento de 

habilidades escolares considerando as necessidades específicas dos alunos (Decreto n° 6.571, 

de 17 de setembro de 2008, BRASIL, 2008). Entretanto a avaliação do cumprimento destas 

diretrizes legais indica diferentes desacertos.  

A inclusão escolar não acontece como o almejado e previsto na legislação. Diversos 

problemas são descritos em relação às equipes educacionais que efetivam a inclusão. Por 

exemplo, falta de adaptação curricular, estratégias de aula mal sucedidas, sentimentos e 

emoções negativos dos professores, baixo rendimento grupal em sala de aula quando há 

presença de pessoas com determinadas deficiências, dentre outros. (MIRANDA, 2003; 

ENUMO, 2005; SANT‟ANA, 2005; GOMES; BARBOSA, 2006; JURDI; AMIRALIAN, 

2006; LACERDA, 2006; LEÃO et al., 2006; ÁVILA, 2008; TEIXEIRA; KUBO, 2008; 

SILVA, 2010). 

A concepção dos professores em relação à inclusão de crianças com deficiência no 

ensino regular mostra que há contradições entre as propostas teóricas e a realidade em sala de 

aula. Há um sentimento de frustração com relação ao atendimento desses alunos, pois ao 

mesmo tempo em que assumem a importância do ato de incluir, mostram que não estão 

preparados para esta ação. Há professores que acreditam que só a afetividade é suficiente para 

a realização de tarefas; outros não conseguem estruturar nem organizar atividades para apoiar 

o aluno com deficiência. As políticas inclusivas estão distantes da realidade da escola, 

apontando para a fragilidade das leis existentes em nosso país. Os professores entendem que 

não foram capacitados para receberem alunos deficientes em suas salas de aula, o que mostra, 

dentre outros fatores, que a formação profissional dos educadores é primordial para que haja 

escola inclusiva (SILVEIRA; NEVES, 2006; QUATRIN; PIVETTA, 2008). 

 Houve uma preocupação, por parte do Ministério da Educação, na elaboração de um 

Programa de Educação Inclusiva (MEC/SEESP, 2007). Contudo, nota-se que o grande desafio 

da prática do ensino coerente com as necessidades dos alunos deficientes é poder 

proporcionar um atendimento de qualidade e de acordo com as necessidades deles. A política 

de inclusão dos alunos com deficiência deve basear-se em diversos fatores abrangentes, 

conforme Freitas (2008). Sabe-se que alguns professores desenvolvem suas práticas de forma 
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despreparada. As instalações das estruturas físicas da escola e o material pedagógico não 

suprem as necessidades desses educadores para atenderem aos educandos com deficiência. 

Não existem orientações operacionais estratégicas que orientem concretamente a atividade do 

professor a não ser o pensamento de que somos diferentes e que nem todos aprendem do 

mesmo modo e ritmo. A educação inclusiva é uma oportunidade da aceitação das diferenças, 

contudo é um processo complexo que precisa ser avaliado constantemente (FREITAS, 2008). 

 Alguns dos fatores que influenciam consideravelmente nos diferentes ritmos de 

aprendizagem e adaptação ao ambiente escolar são características comportamentais 

fenotípicas dos alunos com deficiência intelectual incluídos na categoria NEE. Por isso, seria 

desejável que as equipes educacionais conhecessem muitas dessas características. Esse 

conhecimento pode auxiliá-las no desenvolvimento das estratégias individualizadas de 

estimulação e escolarização, assim como o manejo dos problemas de comportamento. Sendo 

os problemas de comportamento variáveis importantes que podem favorecer ou prejudicar a 

rotina de sala de aula (REGANHAN; BRACCIALLI, 2008). 

 Pessoas com deficiência intelectual e transtornos do desenvolvimento estão mais 

propensas a apresentarem problemas de comportamento quando comparadas a indivíduos com 

desenvolvimento típico (ROJAHN et al., 2001; BROWN; AMAN; HAVERCAMP, 2002; 

DYKENS, 2007; GONZÁLEZ et  al., 2009). Estudos anteriores têm descrito algumas das 

principais características do fenótipo comportamental nos transtornos do desenvolvimento de 

várias síndromes genéticas ou crianças e adolescentes com desenvolvimento atípico de causa 

idiopática (BORGHRAEF; FRYNS; BERGHE, 1990; HOLM et. al., 1993; HOLLAND et al., 

2003; RUGGIERI; ARBERAS, 2003; HODAPP; DYKENS, 2004; KOHL, 2005; EMERICH, 

2009; GARZUZI, 2009; MESQUITA et al., 2010).  

No Brasil são necessários estudos que se direcionem a avaliação dos problemas de 

comportamento que interferem na escolarização e na adaptação de crianças com NEE aos 

ambientes escolares. Em 2003, Tuffrey-Wijne divulgou um estudo de revisão de literatura 

destacando a necessidade de pesquisas que avaliassem no lócus escolar o processo de inclusão 

para, a partir de dados objetivos, desenvolver estratégias e materiais específicos de acordo 

com as necessidades de cada criança e de cada tipo de transtorno de desenvolvimento atípico 

(TUFFREY-WIJNE, 2003). No estudo, assim como em outros da área, destacam-se que 

alguns dos fatores que dificultam o processo de inclusão são os problemas de comportamento 

de crianças com NEE e deficiência intelectual (RAAIJMAKERS et al., 2008; MORGAN et 

al., 2009). Elas podem apresentar problemas de comportamento em níveis variados de 
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severidade, a saber, comportamentos auto-agressivos, agitação motora, estereotipias 

comportamentais e agressividade que podem provocar danos físicos ao indivíduo e aos outros 

de seu convívio, prejudicando assim, seu desenvolvimento, adaptação social e possibilidades 

de adaptação e inclusão escolar (ROJAHN at. al., 2001). Um dos transtornos do 

desenvolvimento atípico de causa genética que tem sido mais estudado do ponto de vista 

comportamental é a Síndrome de Williams (RUGGIERI; ARBERAS, 2003). A seguir uma 

breve caracterização da síndrome: 

 

2.2. Breve caracterização da Síndrome de Williams 

A Síndrome de Williams (SW) é uma doença genética e neurocomportamental causada 

por uma deleção hemizigótica de múltiplos genes na região cromossômica 7q11.23 

(DEUTSCH; ROSSE; SCHWARTZ, 2007; PANI et al., 2010). Sua incidência é de 1:20.000 

até 1:50.000 nascidos vivos e prevalência entre 1:7.500 até 1:20.000 nascidos vivos com 

baixa recorrência familiar (SUGAYAMA et al., 2007; SCHUBERT, 2009; MERLA et al.; 

2010; PANI et al., 2010). Esta síndrome apresenta características típicas na aparência física e 

na expressão facial. A saber, pregas epicânticas, excesso de tecido subcutâneo na região 

periorbital, íris azul e estrelada narinas antevertidas, filtro longo, lábios proeminentes e boca 

entreaberta (BAYÉS et al., 2003; MERVIS; JOHN, 2008). 

Foi descrita independentemente em 1961 e 1962 pelos cardiologistas Williams e 

Beuren e denominada Síndrome de Williams-Beuren. Entretanto, na atualidade a síndrome é 

identificada na maior parte dos estudos apenas como Síndrome de Williams. Do ponto de 

vista clínico genético, a maioria dos indivíduos com SW (99%) tem 1.5 Mb de deleção no 

cromossomo 7q11.23 (SUGAYAMA et al., 2007). Dentre os genes deletados destaca-se o 

gene da elastina responsável pelas comorbidades cardiovasculares. O diagnóstico pode ser 

realizado desde os primeiros dias de vida a partir da avaliação clínica de dismorfismos faciais 

e doenças cardiovasculares (ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2006; 

HERREROS; ASCURRA; FRANCO, 2007). No entanto, a confirmação diagnóstica deve ser 

feita a partir do estudo citogenético FISH - Fluorescent In Situ Hybridization, ou pelo estudo 

de marcadores polimórficos. Ambos os métodos detectam a microdeleção de 7q, pois o amplo 

espectro do fenótipo clínico pode mascarar o quadro, especialmente no primeiro ano de vida 

(SUGAYAMA et al, 2007).   

Descreve-se um fenótipo cognitivo e de linguagem caracterizado por graus variados de 

deficiência intelectual, déficits de habilidades visuo-espaciais e funções executivas (por 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pani%20AM%22%5BAuthor%5D
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exemplo, memória de trabalho e planejamento, organização e processamento de informações), 

prejuízos para a realização de tarefas visuais em comparação com bons desempenhos em 

tarefas auditivas, fala fluente, bom desempenho em tarefas que demandam uso de linguagem 

expressiva diferente de prejuízos observados em habilidades de linguagem receptiva, 

preservação de habilidades associadas a um vocabulário fluido e „pseudopedante‟ com 

dificuldades semântico-pragmáticas (conhecido como cocktail party) que variam de acordo 

com o nível de deficiência intelectual, dentre outros (CRISCO; DOBBS; MULHERN, 1988; 

JOYCE et al., 1996; ARTIGAS-PALLARÉS, 2002; GARCÍA-NONELL et al., 2003; 

FARRAN; JARROLD, 2003; ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007; 

MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008; JÄRVINEN-PASLEY et al., 2008; CARDOSO-

MARTINS; SILVA, 2008; ROSSI et al., 2009; TEIXEIRA et al., 2010). 

São descritos associados à síndrome os problemas de comportamento e as 

comorbidades psiquiátricas. Relatam-se características comportamentais típicas de excessiva 

empatia, hiper-sociabilidade (inclusive elevada sociabilidade com pessoas desconhecidas), 

agitação, inquietação, estereotipias comportamentais diversas, agressividade, melhor 

relacionamento com adultos que com seus pares, boa capacidade para comunicar e perceber 

sentimentos de outras pessoas, dificuldades para solucionar problemas, transtornos ansiosos, 

fobias e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) (DAVIES; UDWIN; 

HOWLIN, 1998; JONES et al., 2000;  ARAVENA et al., 2002; ARTIGAS-PALLARÉS, 2002; 

DYKENS, 2003, FARRAN; JARROLD, 2003; LEYFER et al., 2006; ROSSI; MORETTI-

FERREIRA; GIACHETI, 2006; HERREROS; ASCURRA; FRANCO, 2007; ROSSI; 

MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007; JÄRVINEN-PASLEY et al., 2008; MARTENS; 

WILSON; REUTENS, 2008; CARDOSO-MARTINS; SILVA, 2008; ROSSI et al., 2009; 

ROSSI, 2010). 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é a comorbidade psiquiátrica de 

maior prevalência na SW (LEYFER et al., 2006; MARTENS; WILSON; REUTENS, 2008). A 

Associação Americana de Psiquiatria no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais DSM-IV-TR (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2003) estabelece como 

critérios clínicos do transtorno o padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade, mais 

frequente e grave do que aquele tipicamente observado em indivíduos com nível de 

desenvolvimento equivalente. Os sinais principais incluem desatenção, hiperatividade e 

impulsividade. A desatenção pode se manifestar em diferentes ambientes que a pessoa 

frequenta (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2003).  
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Muitos dos sintomas indicativos de TDAH em crianças com SW não diferem daqueles 

já descritos para o transtorno em crianças com desenvolvimento típico, exceto as 

especificidades relativas a déficits cognitivos, problemas de linguagem e de comportamento 

associados. A hiperatividade manifesta-se a partir de comportamentos de inquietação, não 

permanecer sentado quando necessário, correr ou subir excessivamente, dificuldade para 

brincar ou permanecer em silêncio em atividades e falar em excesso que, no caso da SW, 

associa-se com um padrão de ecolalia imediata ou tardia que é típico do fenótipo de 

linguagem (ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2007; ROSSI et al., 2009). A 

impulsividade manifesta-se como impaciência, dificuldade para protelar respostas, responder 

precipitadamente antes das perguntas terem sido completadas, dificuldade para aguardar sua 

vez e interrupção frequente ou intrusão nos assuntos de outros, ao ponto de causar 

dificuldades em contextos sociais, escolares ou profissionais (BAWDEN, MACDONALD, 

SHEA, 1997). A desatenção consiste em não prestar atenção aos detalhes ou cometer erros por 

falta de atenção seletiva aos itens contidos nos trabalhos escolares ou outras tarefas da vida 

diária. Assim como crianças com TDAH e desenvolvimento típico, eles podem dar a 

impressão de estarem com a mente em outro local, ou de não escutarem o que foi dito 

recentemente (ROHDE et al., 2004; PEREIRA; ARAUJO; MATTOS, 2005). Os critérios 

clínicos estabelecidos no DSM-IV-TR (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION- APA, 

2003) orientam tanto a avaliação como possíveis estratégias de intervenções psiquiátricas, 

comportamentais e pedagógicas. Estes critérios auxiliam a identificação do transtorno em 

crianças e adolescentes independentemente do tipo de desenvolvimento (típico ou atípico).  

O manejo comportamental de desatenção e hiperatividade no TDAH em crianças com 

SW é complexo, ainda mais no contexto de sala de aula. Se para as equipes de saúde a 

identificação de sinais típicos do transtorno representa um desafio; para professores e 

educadores este manejo se torna muito mais complexo pela limitação natural de controle que 

esses professores têm no contexto escolar (RHODES et al., 2011). A coexistência de duas 

condições (SW e TDAH) produz uma complexidade de sinais e sintomas que exigem um 

cuidado maior para sua identificação e amenização.  

Sabe-se que no contexto brasileiro, assim como em outros países, a SW tem recebido 

pouca atenção quando de trata de manejo de problemas de comportamento no contexto da 

inclusão escolar. Diferente, por exemplo, da Síndrome de Down e dos Transtornos do 

Espectro Autista (FEELEY; JONES, 2006; EIKESETH et al., 2007; REMINGTON et al. 

2007; MENDES, 2008; FREITAS, 2008; CHECCIA, 2009; CAMARGO; BOSA, 2009; 

VITAL, 2009). No Brasil a maior parte dos estudos tem se focado no fenótipo cognitivo e de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rhodes%20SM%22%5BAuthor%5D
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linguagem e estudos sobre aspectos clínicos e genéticos (ROSSI; MORETTI-FERREIRA; 

GIACHETI, 2007; ROSSI; MORETTI-FERREIRA; GIACHETI, 2009; TEIXEIRA et al., 

2010). E no processo de inclusão escolar dois dos problemas comportamentais que mais 

interferem na escolarização destas crianças são a desatenção e a hiperatividade/impulsividade 

(MARTINUSSEN; TANNOCK, 2006; LUBKE  et al., 2007; RHODES et al., 2011). 

Cabe apresentar nesse contexto o significado do termo problemas de comportamento. 

O termo tem sido desenvolvido pelos analistas do comportamento, ainda que com certa 

ambiguidade, para se referir tanto a déficits de comportamento como excedentes ou excessos 

comportamentais. Alguns dos problemas de comportamento categorizados como 

comportamentos externalizantes que têm sido mais estudados na área do desenvolvimento 

são: a agressividade, a inquietação, a teimosia, os acessos de raiva, o desafio, a oposição, 

dentre outros. Já os problemas considerados internalizantes mais estudados são: a timidez, os 

medos, o mau humor, o nervosismo, as queixas somáticas, a tristeza e déficits de interação 

social, dentre outros (PATTERSON; DEBARYSHE; RAMSEY, 1989; ACHENBACH; 

RESCORLA, 2004; BOLSONI-SILVA; PAIVA; BARBOSA, 2009).  

 Uma das contribuições teóricas de maior utilização no manejo de problemas de 

comportamento é a Análise do Comportamento Aplicada (ABA - Applied Behavior Analysis); 

área que foi desenvolvida a partir dos princípios básicos da aprendizagem da Análise 

Experimental do Comportamento (AEC) da teoria behaviorista. Seguidamente uma síntese 

teórica dos princípios básicos da AEC e ABA que fundamentam as estratégias do programa 

de manejo comportamental desenvolvido no presente estudo. 

 

2.3 Análise Aplicada do Comportamento  

 Na década dos anos 30 e 40 do século XX, Skinner desenvolveu os princípios básicos 

da aprendizagem do comportamento a partir dos pressupostos teóricos da Análise 

Experimental do Comportamento (AEC) (RIBEIRO; RODRIGUES-ABREU, 2005). Foram a 

AEC e a filosofia da ciência do Behaviorismo Radical os principais arcabouços teórico-

metodológicos da Análise do Comportamento. A AEC, na condição de pesquisa básica sobre 

os processos de aprendizagem e, o Behaviorismo Radical, na condição de filosofia da ciência 

que abrangeu os princípios epistemológicos e filosóficos. Ambas oferecem o suporte teórico à 

ABA para desenvolver um instrumental de intervenção em problemas humanos mediante 

aplicação do método analítico-comportamental (CARVALHO NETO, 2002; FRUTUOSO; 

CIRINO, 2006; TOURINHO; LUNA, 2010). 
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Para a AEC, o que exatamente é um comportamento? O termo é definido de maneira 

objetiva como aquilo que o indivíduo faz e diz. Qualquer tipo de interação que o organismo 

estabelece com o mundo externo, com o ambiente é uma maneira de agir ou de se comportar. 

Matos (2001), sobre a expressão agir sobre o ambiente comenta que a mesma deve ser 

analisada dentro de determinados contextos históricos da época. E essa análise histórica 

permitiu ao Behaviorismo Radical (BR) de Skinner se posicionar contra o Behaviorismo 

Metodológico de Watson, ao dar um papel essencial às consequências do comportamento em 

perspectiva histórica. Para o BR há efeitos recíprocos do ambiente sobre o organismo. Na 

verdade o que caracteriza o comportamento, sobretudo o comportamento operante, é a 

sensibilidade desse comportamento aos efeitos que ele produz no ambiente. Para o 

behaviorista radical, “ambiente” é o conjunto de condições ou circunstâncias que afetam o 

comportar-se, não importando se estas condições estão dentro ou fora da pele (Smith, apud 

Matos, 2001). Assim, o ambiente é externo à ação, não ao organismo (MATOS, 2001).  

Um dos princípios básicos do Behaviorismo Radical é a ênfase no conceito de 

comportamento como evento que só se completa com referência ao seu fim. A interação que 

se estabelece entre um organismo e o ambiente está representada no conceito de 

contingências. Matos (2001) apontava que a prática do analista de comportamento é estudar 

contingências em seu efeito cumulativo sobre o desempenho dos organismos.  

Certos eventos podem ter um efeito reforçador sobre o comportamento quando 

aumentam a probabilidade daquele comportamento se repetir no futuro.  Os eventos ou 

estímulos que devem ser considerados na avaliação de um comportamento operante são os 

antecedentes e as consequências. Diferenças entre eles têm fins didáticos, pois nas 

contingências são interdependentes. Assim, comportamento operante envolve pelo menos 

duas relações: a relação entre a resposta e sua consequência e a relação entre a resposta e os 

estímulos que a antecedem e que estavam presentes na ocasião em que essa resposta foi 

reforçada ou punida. O evento antecedente é aquilo que acontece logo antes do 

comportamento ocorrer. Mas ele só terá uma função discriminativa para o comportamento 

quando a consequência, evento que ocorre logo depois do comportamento, também retroage 

sobre o comportamento em questão. A ciência do comportamento visa trocar as condições sob 

as quais o comportamento ocorre. Isto é, modificar e/ou manejar antecedentes e 

consequências de um comportamento para conseguir efetuar mudanças neste.  

Assim o comportamento é modificado pelas consequências que ele próprio produz no 

ambiente. Repertórios comportamentais são testados e os comportamentos que funcionam 

tendem a ser repetidos em condições semelhantes às que anteriormente funcionaram 
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(SKINNER, 2007). A suscetibilidade às consequências da ação do organismo sobre o 

ambiente foi uma das características básicas do comportamento humano que possibilitou a 

Skinner o desenvolvimento do Modelo de Seleção por Consequências em relação aos 

comportamentos aprendidos (SKINNER, 2007). Isto é, trata-se de um comportamento que 

deve ser explicado a partir do pressuposto de uma interação constante de controle com o 

ambiente. 

A relação que o comportamento operante estabelece com o ambiente pode ser 

analisada em função dos eventos que o antecedem (antecedentes) e os que o seguem 

(consequentes). A relação de respostas operantes com a estimulação que a antecede é uma 

característica essencial do comportamento humano. Operantes apresentam uma sensibilidade 

aos estímulos que antecedem a resposta na presença de determinados eventos consequentes. 

Os indivíduos se comportam perante determinados estímulos que antecedem à emissão de 

uma resposta em função das consequências dessa resposta na presença desses estímulos. Há 

uma correlação entre a resposta e o reforço que a segue. Os dois tipos principais de controle 

de comportamento estão representados pelo: controle dos estímulos antecedentes e controle 

dos estímulos consequentes reforçadores (SKINNER, 1999; 2000). 

Em relação ao controle dos estímulos antecedentes sobre a emissão da resposta, a AEC 

estabelece que as respostas operantes podem ser emitidas dependendo dos estímulos 

antecedentes presentes no momento em que a resposta foi reforçada após esta ocorrer. Dessa 

maneira, a presença de determinados estímulos alterará a probabilidade de emissão futura da 

resposta. O fenômeno de controle da resposta pelos estímulos antecedentes pode ser 

compreendido a partir dos conceitos de discriminação e generalização de estímulos. Quando o 

controle de estímulos foi estabelecido de maneira tal que o comportamento muda diante da 

presença de estímulos diferentes denomina-se discriminação. A generalização de estímulos 

deriva da seguinte condição: determinados comportamentos podem ser apreendidos num 

determinado contexto de estímulos, mas um estímulo pode passar a controlar um 

comportamento em razão do reforço em situações onde estão presentes estímulos diferentes, 

porém percebidos como semelhantes.  

Os estímulos antecedentes que aumentam a probabilidade de um comportamento 

ocorrer novamente (estímulos na presença dos quais a resposta foi reforçada) são chamados 

de estímulos discriminativos (Sd ou S
+
). Já os estímulos que diminuem a probabilidade de a 

resposta ocorrer (estímulos na presença dos quais a resposta não foi seguida de reforço) são 

chamados de estímulos delta (S
∆
 ou S

-
) (MATOS, 1995; SKINNER, 2000; SÉRIO et al., 

2002; TODOROV; HANNA, 2010).  
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Em relação ao controle dos estímulos consequentes sobre a emissão da resposta, a 

AEC estabelece diferentes tipos de consequências. Quando as consequências de um 

determinado comportamento são positivas são chamadas de reforçadoras positivas porque 

tendem a reforçar o comportamento. Nessa condição comportamentos são fortalecidos e tem 

maior probabilidade de acontecer no futuro. Um reforçador positivo (Sr
+
) é a adição de algum 

evento que resulta no fortalecimento do comportamento (SKINNER, 2000). Já um reforçador 

negativo (Sr–) implica na remoção de algum evento desagradável/aversivo que resulta também 

no fortalecimento do comportamento que o removeu. Reforçadores positivos e negativos 

tendem a fortalecer ou aumentar comportamentos (SKINNER, 2000). Existem diferentes tipos 

de eventos que são utilizados para reforçar positivamente o comportamento. Por exemplo, os 

reforçadores primários que são eventos ou estímulos imprescindíveis para poder sobreviver 

(ar, água e comida). Os reforçadores secundários podem ser classificados em cinco tipos 

básicos: tangíveis (brinquedos, figurinhas); comestíveis (doces, frutas, biscoitos); atividades 

(assistir um filme, jogar videogames, tempo livre); sociais (elogios, sorrisos, aplausos); físicos 

(cócegas, abraços, beijos, toques) (SKINNER, 2000). Outras consequências do 

comportamento são denominadas aversivas ou punitivas. Procedimentos de punição são 

eventos consequentes que quando aplicados tendem a enfraquecer o comportamento punido 

(MARTIN; PEAR, 2009; SKINNER, 2000).   

Modificar um comportamento requer mudar os eventos ambientais (antecedentes e 

consequentes) sob os quais ele ocorre. Isto pressupõe aceitar que há uma relação funcional 

entre essas condições e o comportamento (SKINNER, 2000). O manejo de comportamentos é 

complexo pelas diversas funções que ele pode adotar dependendo do ambiente onde a pessoa 

está inserida. Muitos comportamentos indesejáveis podem ser emitidos e reforçados devido a 

controle de estímulos antecedentes e consequentes deficitários que agem sobre a emissão 

desses comportamentos. Skinner foi o primeiro a usar o termo „Avaliação Funcional‟ para se 

referir aos eventos ambientais que são relacionados funcionalmente ao comportamento. 

Existem relações funcionais entre eventos ambientais de comportamentos desejáveis 

(adaptativos) e indesejáveis (não adaptativos ou problemas de comportamento). A Avaliação 

Funcional é o procedimento que permite coletar informações sobre os antecedentes e 

consequências que estão relacionadas funcionalmente à ocorrência de determinados 

problemas de comportamento (MILTENBERGER, 2001). Uma das ferramentas de trabalho 

da Avaliação Funcional é a Análise Funcional. 

A compreensão da análise funcional deve considerar todas as probabilidades 

condicionais que relacionam um determinando evento a outro, ou seja, qual é a probabilidade 
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de um comportamento ocorrer na presença de outro evento ou na ausência deste (COSTA; 

MARINHO, 2002). Skinner (2000) estabelecia que para compreender as interações entre um 

organismo e seu ambiente devem ser especificados três elementos: a ocasião em que a 

resposta ocorre; a própria resposta e as consequências reforçadoras estabelecedoras. As inter-

relações entre elas são as contingências de reforço que podem ser analisadas, por exemplo, 

sob a perspectiva da tríplice contingência. Segundo De Souza (1995), a análise de um 

operante discriminativo na contingência refere-se a diferentes relações de dependência entre 

eventos. Por exemplo: a) entre a resposta e o reforço no operante; b) entre antecedentes, a 

resposta e suas consequências; c) entre uma condição, um antecedente e a resposta e suas 

consequências num tipo especial de discriminação denominada condicional; d) entre uma 

resposta, um intervalo de tempo e a consequência numa contingência de atraso de reforço; 

dentre outras. A Análise Funcional é uma ferramenta que possibilita o manejo dessas relações 

de contingência com o objetivo de introduzir, modificar, enfraquecer ou extinguir 

comportamentos do indivíduo (De Souza, 1995). Sempre que o objetivo for de predição ou de 

controle do comportamento, a Análise Funcional é de extrema importância. Geralmente 

quando ocorrem mudanças nas contingências ou contextos onde o comportamento ocorre, 

estas repercutem no próprio comportamento (MEYER, 2001). 

O comportamento apresenta diferentes funções e isto possibilita lidar com elas a partir 

de intervenções apropriadas. Para introduzir comportamentos adequados, por exemplo, a 

modelagem é considerada como um dos procedimentos mais eficazes, já que respostas 

poderão ser gradualmente modificadas mediante uso de reforçadores positivos adequados. 

Também o planejamento dos ambientes mediante uso de estímulos antecedentes adequados 

pode contribuir para um controle eficaz dos estímulos para respostas adequadas e assim 

antecipar e evitar respostas indesejáveis antes que elas ocorram (MARTIN; PEAR, 2009).  

 Baseado nos pressupostos de aprendizagem da AEC, Skinner publicou sua obra 

„Tecnologia do Ensino‟ na qual a principal preocupação foi a utilização dos princípios da 

aprendizagem na organização dos ambientes educacionais no intuito de torná-los contextos 

reforçadores de aprendizagem (SKINNER, 1972). O livro apresenta diversas estratégias de 

manejo e modificação comportamental para a situação de ensino que visam o planejamento 

desse contexto para possibilitar a emissão de comportamentos adequados mediante o controle 

de antecedentes e de consequências adequadas também. Skinner (1972) enfatiza no texto que 

há necessidade dos professores se apropriarem dos fundamentos científicos da AEC. Dessa 

maneira professores podem, em situação de sala de aula, manejar não apenas estímulos 

pedagógicos, mas também outros estímulos ambientais que afetam o comportamento do 
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aluno. Skinner valorizou o efeito das contingências de reforçamento adequadas sobre a 

aprendizagem. E uma das figuras mais importantes deste processo é o professor, que poderá 

oferecer de maneira eficaz tanto as instruções para a realização das tarefas como as 

consequências ao comportamento do aluno (SKINNER, 1980). De acordo com Sério et al. 

(2002) aqueles ambientes escolares que não apresentam um controle de estímulos 

antecedentes e consequentes adequados em relação às respostas dos alunos aumentam a 

probabilidade de repertórios de aprendizagem deficitários. A seguinte citação resume com 

clareza a dupla influência do controle dos estímulos antecedentes e consequentes sobre o 

comportamento:  

Uma história de reforçamento diferencial (reforçamento de algumas respostas e de 

outras não), tendo como critério os estímulos na presença dos quais a resposta é 

emitida (a produção de reforço para determinada resposta) depende, não 

simplesmente da emissão da resposta, mas sim dos estímulos presentes quando a 

resposta é emitida (SÉRIO et al., 2002, p. 12). 

Como desenvolvido no tópico anterior referente a caracterização clínica e 

comportamental-cognitiva da SW, um dos problemas de comportamento mais frequentes 

associados a esta síndrome são a emissão de comportamentos incompatíveis com a atenção e 

a hiperatividade/impulsividade. Isto, de acordo com a condição psiquiátrica TDAH, configura 

o padrão de desatenção e a hiperatividade/impulsividade (CARRASCO et al., 2005; LEYFER 

et al., 2006). O TDAH em indivíduos com desenvolvimento típico provoca um 

comprometimento funcional no dia-a-dia e, frequentemente se associa a outros problemas de 

saúde mental como o desafio e a oposição (BARKLEY, 2008). 

Estudos anteriores mostram que é possível amenizar comportamentos de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade em pessoas com desenvolvimento típico e TDAH. E muitas 

dessas estratégias baseiam-se no manejo de contingências (DUPAUL, 2007; PFIFFNER; 

BARKLEY; DUPAL, 2008; CUNNINGHAM; CUNNINGHAM, 2008; HARRISON; 

THOMPSON; VANNEST, 2009). Para a maior compreensão do emprego da ABA no manejo 

comportamental de crianças e adolescentes com TDAH apresentar-se-á um breve resumo 

sobre algumas destas estratégias utilizadas em crianças com desenvolvimento típico e sua 

aplicação na SW.  

2.4 O manejo comportamental de problemas de comportamento de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade 

Conforme dados do Instituto Nacional de Saúde Mental para o Estudo e Tratamento de 

Crianças com TDAH, estratégias multimodais de intervenção do TDAH mostram os maiores 
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indicadores de eficácia no manejo dos sintomas. Estas estratégias combinam o uso de 

medicamentos com a terapia comportamental em diferentes contextos (LANGBERG et al., 

2010). As principais terapias medicamentosas são os psico-estimulantes, sendo o 

metilfenidato a droga mais utilizada (ORTEGA et al., 2010). Já a terapia comportamental 

inclui a utilização de programas de treino de pais, treino familiar para solução de problemas, 

treino de professores e técnicas de modificação de comportamento baseadas nas contribuições 

da AEC e ABA (BARKLEY, 2008; MARTIN; PEAR, 2009). A abordagem comportamental 

concentra-se basicamente no manejo de eventos ambientais controladores dos problemas de 

comportamento do espectro desatencional e hiperativo/impulsivo, assim como outros 

comportamentos associados, a saber, oposição, desafio, não seguir regras, déficits de 

habilidades sociais, etc. 

Os programas de modificação comportamental e orientação e treino de professores e 

pais incluem diferentes estratégias. Citam-se entre as mais utilizadas: as de orientação e 

aconselhamento aos pais e professores sobre as relações que existem entre eventos que 

antecedem e seguem os comportamentos-problema; orientação e aconselhamento aos pais e 

professores sobre a influência que uma consequência tem para manter ou aumentar 

comportamentos adequados e inadequados; promoção do uso de estratégias de reforçamento 

diferencial para diminuir os problemas de comportamento e introduzir/manter/aumentar os 

comportamentos adequados; utilização de técnicas de controle de estímulos para diminuir os 

comportamentos de hiperatividade e impulsividade; uso de punição negativa para impedir ou 

retirar o acesso aos estímulos reforçadores positivos que já existem no ambiente quando 

forem emitidos os comportamentos inadequados (BARKLEY, 2008).  

De todas as estratégias comportamentais de intervenção descritas no parágrafo anterior 

as que envolvem a manipulação dos estímulos antecedentes e consequentes têm sido as mais 

utilizadas para a modificação de um espectro amplo de sintomas do TDAH tanto em 

contextos familiares e sociais como escolares (DUPAUL, 2007). O treino dos pais e 

professores baseado no controle de Sd e Sr
+
 contribui favoravelmente para a melhora de 

muitos problemas de comportamento (ANASTOPOULOS; RHOADS; FALEY, 2008; 

CUNNINGHAM, 2008). O que vai ao encontro de um pressuposto teórico essencial da AEC: 

As variáveis externas das quais o comportamento é função dão margem ao que pode 

ser chamado de análise causal ou funcional. Tentamos prever e controlar o 

comportamento de um organismo individual. Esta é a nossa “variável dependente” – 

o efeito para o qual procuramos a causa. Nossas “variáveis independentes” – as 

causas do comportamento – são as condições externas das quais o comportamento é 

função. Relações entre as duas – as relações de “causa e efeito” no comportamento 

são as leis de uma ciência (SKINNER, p. 38, 2000). 
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A citação anterior mostra um aspecto crucial do controle de estímulos para aumentar a 

probabilidade de emissão de alguns comportamentos em detrimento de outros. O controle de 

estímulos permite prever quando as respostas ocorrerão e permite, também, aumentar 

probabilidades das ocorrências de respostas, apresentando estímulos antecedentes que as 

controlem e consequências reforçadoras que as mantenham (NEVES et al., 1999; SÉRIO et 

al., 2002; ALBUQUERQUE; MELO, 2005). A citação abaixo exemplifica com clareza o 

efeito que o controle de estímulos pode ter sobre os processos atencionais:  

O controle exercido por um estímulo discriminativo é tratado tradicionalmente no 

tópico atenção. Este conceito inverte a direção da ação ao sugerir que não é estímulo 

que controla o comportamento do observador, mas é o observador que atenta para o 

estímulo e assim o controla (SKINNER, 2000, p. 135). 

 Infelizmente, estudos sobre possíveis impactos de intervenções comportamentais na 

melhora dos problemas de comportamento de crianças com SW são limitados (MERVIS; 

JOHN, 2010). Entretanto, Klein-Tasman e colaboradores (2009) avaliam os benefícios 

potenciais que a ABA poderia ter no tratamento destes. Dados científicos baseados em 

evidências mostram diversos benefícios da ABA na melhora de problemas dos 

comportamentos das crianças com transtornos do desenvolvimento, sendo os Transtornos do 

Espectro Autista um dos mais estudados (KROEGER; SORENSEN, 2010; SMITH; 

EIKESETH, 2011). Intervenções comportamentais em geral permitem amenizar, não apenas 

sintomas próprios de determinados transtornos, mas também podem retardar ou prevenir 

outras alterações do comportamento que prejudicam habilidades do desempenho acadêmico e 

relacionamento social (DOMINGOS; RISSO, 2000). A ABA pode ser utilizada para diversos 

tipos de problemas comportamentais. A mesma além de amenizar problemas de 

comportamentos amplia outros repertórios que estimulam a interação social (GUILHARDI; 

ROMANO; BAGAIOLO, 2003). 

No caso das crianças com SW com indicadores de TDAH, além das manifestações 

comportamentais típicas do fenótipo comportamental da síndrome, sabe-se que há outros 

problemas de comportamento que estes exibem no contexto de sala de aula. Por exemplo, 

desatenção, dificuldades para finalizar tarefas ou se concentrar na realização das atividades, 

elevadas taxas de respostas controladas por estímulos alheios às tarefas escolares, dificuldades 

para seguir instruções e cumprir regras, agitação motora e impulsividade, dentre outros 

(MERVIS; JOHN, 2010). A partir das contribuições da AEC e ABA, o presente estudo 

apresenta um programa com orientações para manejo comportamental de crianças e 

adolescentes com Síndrome de Williams em sala de aula. A seguir os objetivos do presente 

estudo. 
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3. Objetivos 

 Geral 

Desenvolver, aplicar e avaliar a eficácia de um guia de orientação para professores 

sobre estratégias de manejo de comportamentos de desatenção e hiperatividade em 

crianças e adolescentes com Síndrome de Williams. 

 Específicos 

a) Avaliar padrões comportamentais de desatenção e hiperatividade/impulsividade em 

crianças e adolescentes com Síndrome de Williams no ambiente de sala de aula. 

b) Desenvolver um guia de orientação para professores sobre estratégias de manejo de 

comportamentos de desatenção e hiperatividade/impulsividade em crianças e 

adolescentes com Síndrome de Williams. 

c) Aplicar o guia de orientação para professores no ambiente de sala de aula. 

d) Avaliar a eficácia desse guia em função do controle de comportamentos de desatenção 

e hiperatividade/impulsividade. 
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4. Método 

4.1 Amostra 

A amostra do estudo foi composta por 10 participantes. Cinco deles foram crianças 

com diagnóstico clínico e citogenético-molecular de Síndrome de Williams cuja confirmação 

foi realizada mediante técnica de hibridação in situ por fluorescência (FISH) que estavam 

matriculadas e frequentando assiduamente as salas no Ensino Fundamental I, seja no ensino 

público, particular ou especial. Os outros cinco participantes da pesquisa foram os professores 

respectivos de cada criança. O projeto previu o cumprimento de todas as normas do Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie e foi 

aprovado conforme processo CEP/UPM nº 1280/09/2010 e CAAE Nº 0088.0.272.000-10. 

(Anexo A). Tanto a instituição, quanto os professores receberam a Carta de Informação e o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B e C) conforme os requerimentos 

éticos em pesquisa com seres humanos. 

 

4.1.1 Descrição das crianças participantes  

 Na tabela 1 aparece uma caracterização geral das crianças em função das variáveis: 

idade, sexo, escolaridade, tipo de escola que frequenta, ano de escolarização, quantidade de 

alunos na sala da criança e quociente de inteligência (QI) estimado a partir da aplicação dos 

subtestes cubos e vocabulário da escala Escala de Inteligência Wechsler para Crianças - 

WISC-III (WECHSLER, 2002). A média de idade foi nove anos, três são meninos e duas são 

meninas. Três crianças frequentavam escolas públicas e, as duas restantes, em escola especial 

e escola particular. A média de anos de escolarização cursados foi 2,6 anos.  

 

Tabela 1. Descrição dos participantes em função de idade, sexo, tipo de escola, anos de 

escolarização, número de alunos na sala de aula e QI estimado. 

Crianças Idade Sexo Tipo de escola 
Ano de 

escolarização 

Número de 

alunos na 

sala da 

criança 

QI estimado 

C1 8 M Pública 3º 32 65 

C2 8 M Particular 2º 
25 

85 

C3 10 F Especial 3º 
9 

56 

C4 11 F Pública 4º 35 54 

C5 8 M Pública 1º 
33 

56 
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 Além da confirmação de diagnóstico de SW e idade entre 7 e 11 anos, outro critério 

de inclusão foi adotado para a composição da amostra. No caso a confirmação dos 

indicadores de problemas comportamentais de desatenção e hiperatividade em nível 

limítrofe ou clínico de pelo menos uma das escalas que avaliam desatenção e hiperatividade 

(Escala de Problemas de Atenção e Escala de Problemas de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade) do Inventário dos Comportamentos de Crianças e Adolescentes de 6 a 18 

anos (CBCL/6–18)- Child Behavior Checklist (CBCL/ 6-18), de Achenbach e Rescorla 

(2001), que foi respondido pela mãe da criança ou adolescente.  Esse instrumento avalia 

competências nas áreas escolares, relacionamento social, participação em atividades assim 

como outros problemas de comportamento referentes aos últimos seis meses 

(ACHENBACH; RESCORLA, 2001). As escalas que compõem o inventário são: Escala de 

Competências, Escala de Problemas Emocionais/Comportamentais, Escalas das Síndromes 

de Problemas de Comportamento (Ansiedade/Depressão, Queixas Somáticas, Problemas de 

Sociabilidade, Problemas com o Pensamento, Problemas de Atenção, Isolamento/Depressão, 

Violação de Regras, Comportamento Agressivo), Escalas Orientadas pelo DSM (Problemas 

Afetivos, Problemas de Ansiedade, Problemas Somáticos, Problemas de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade, Problemas de Oposição e desafio, Problemas de Conduta) e Problemas 

Obsessivo-Compulsivos, Problemas de Estresse Pós-Traumático, Processamento Cognitivo 

Lento. A escala das síndromes de problemas de comportamento do CBCL/6-18 está formada 

por 105 itens e as escala orientadas pelo DSM por 55 itens. A soma de itens de ambas as 

escalas é superior ao número total de itens do instrumento (113) devido ao fato de vários 

itens pertencerem concomitantemente a mais de uma escala. Os escores brutos são 

convertidos a ponderados (escores T) com auxílio do programa Assessment Data Manager 

7.2 (ADM) que, de acordo com amostras normativas em função de idade e sexo, os perfis de 

comportamentos são classificados em clínicos, limítrofes e normais. Os pontos de corte para 

esta classificação dos escores T são: - Faixa normal: escores abaixo de 65; - Faixa limítrofe: 

escores de 65 a 69; - Faixa clínica: escores ≥ 70. Na tabela 2 observam-se os escores brutos 

e escores T obtidos pelas crianças nas escalas Problemas de Atenção e Problemas de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade do inventário. Observa-se que todas as crianças participantes 

pontuaram em nível clínico ou limítrofe em pelo menos uma das escalas do CBCL/6-18 

como mostra a tabela 2.  
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Tabela 2. Distribuição do grupo de crianças de acordo com classificação normal e 

limítrofe/clínico nas escalas Problemas de Atenção e Problemas de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade CBCL/6-18. 

Criança 
Problemas de Atenção Problemas de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

Escore Bruto Escore T Classificação Escore Bruto Escore T Classificação 

C1 17 88 C 14 80 C 

C2 10 66 L 9 66 L 

C3 8 64 N 8 66 L 

C4 8 64 N 10 70 C 

C5 16 83 C 13 77 C 

Legenda: C = Clínico; L = Limítrofe; N = Normal 

 

4.1.2 Descrição dos professores participantes  

A caracterização do grupo de professores participantes do estudo apresenta-se na 

tabela 3.  Todos são do sexo feminino e graduadas em pedagogia cuja idade média é 36,4 

anos, possuem em média 16,6 anos de trabalho. Somente uma realizou curso de 

especialização em Docência do Ensino Superior. Em média o grupo teve em sala de aula oito 

alunos com algum tipo de necessidade educacional especial que passaram pelo processo de 

inclusão escolar.  

 

Tabela 3. Caracterização das professoras em função das variáveis: idade, sexo, tipo de 

formação, anos de trabalho no magistério e número de alunos com necessidades educacionais 

especiais na carreira. 

Professoras Idade Sexo Formação Anos de Trabalho Nº de alunos com NEE na carreira 

P1 36 F Pedagogia 18 8 

P2 45 F Pedagogia 26 2 

P3 22 F 
Pedagogia e Docência do Ensino 

Superior 
4 15 

P4 43 F Pedagogia 21 10 

P5 36 F Pedagogia 14 5 
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4.2 Instrumentos de coleta de dados 

 Fizeram parte do estudo os seguintes instrumentos, todos foram respondidos pelos 

professores das crianças e adolescentes envolvidos. 

a) Inventário de comportamentos para crianças e adolescentes entre 06 e 18 anos. 

Formulário para professores (TRF 6/18) - (ACHENBACH e RESCORLA, 2001; 

2004).  

O TRF a ser utilizado encontra-se em processo de validação entre pesquisadores do 

Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, do Instituto de 

Psiquiatria da UNIFESP e do Programa de Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O inventário é respondido pelo professor da 

criança e avalia competências escolares e os problemas de comportamento que são agrupados 

em quatro tipos de escalas. A saber: a) Escala de competências escolares: inclui itens que 

avaliam comportamentos relativos ao contexto escolar como desempenho acadêmico, 

capacidade para trabalhar, comportamento, aprendizagem, felicidade; b) Escala das síndromes 

de problemas de comportamento: formada por itens que avaliam ansiedade/depressão, 

isolamento/depressão, queixas somáticas, problemas de sociabilidade, problemas com o 

pensamento, problemas de atenção, comportamento de violação de regras e comportamento 

agressivo; c) Escalas dos problemas de internalização, externalização e problemas emocionais 

e comportamentais; d) Escalas orientadas pelo DSM: possibilita traçar um perfil dos 

problemas afetivos, problemas de ansiedade, problemas somáticos, problemas de déficit de 

atenção e hiperatividade, problemas de oposição e desafio e problemas de conduta. Os escores 

brutos são convertidos a ponderados (escores T) com auxílio do programa Assessment Data 

Manager 7.2 (ADM).  De acordo com amostras normativas em função de idade e sexo, os 

perfis de comportamentos os escores T permitem a classificação do comportamento que é 

compatível com as escalas de problemas de comportamento em três faixas cujos pontos de 

corte são: - Faixa normal: escores abaixo de 65; - Faixa limítrofe: escores de 65 a 69; - Faixa 

clínica: escores ≥ 70. Já para a escala de competências escolares a classificação do 

comportamento de acordo com o ponto de corte é: - Faixa clínica: escores 35 a 37; - Faixa 

limítrofe: escores 37 a 40; - Faixa normal ≥ 40.   

b) Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de 

Professores (BENCZIK, 2000).  

A escala mede, a partir das respostas dos professores aos itens, indicadores 
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comportamentais em quatro áreas específicas (1) déficit de atenção; (2) 

hiperatividade/impulsividade; (3) problemas de aprendizagem; e (4) comportamento anti-

social. A escala para responder as questões positivas e negativas é do tipo Likert a partir de 

seis pontos que se organiza nas seguintes categorias: discordo totalmente, discordo, discordo 

parcialmente, concordo parcialmente, concordo e, concordo totalmente. Essa escala foi 

selecionada por possuir uma padronização para a população brasileira e ser utilizada para 

identificação de sinais de desatenção e hiperatividade no contexto escolar. A apuração da 

escala é feita pela contagem dos pontos atribuídos a cada item em cada uma das quatro áreas. 

Os resultados serão analisados e interpretados de acordo com 4 possíveis classificações: (1) 

apresenta menos problemas que a maioria das crianças; (2) na média ou dentro da expectativa; 

(3) apresenta mais problemas que a maioria das crianças e (4) maior probabilidade de 

apresentar o transtorno. 

c) Questionário para verificação no professor de conhecimentos gerais sobre a 

Síndrome de Williams (Anexo D)  

Foram formuladas para o professor perguntas com dados: sobre a formação acadêmica, 

tempo de trabalho e experiência docente com crianças com necessidades educacionais 

especiais. E questões que avaliaram os conhecimentos gerais sobre a SW. A saber, definição, 

estratégias utilizadas para a manutenção das relações positivas com as crianças com a 

síndrome, qualidades e problemas de comportamento destas. 

d) Guia de orientações aos professores para manejo comportamental de crianças e 

adolescentes com Síndrome de Williams em sala de aula (Anexo E) 

O guia de orientações derivou-se do trabalho de uma das linhas de pesquisa do Grupo de 

Estudos em Psicodiagnóstico e Intervenção em Distúrbios do Desenvolvimento (GEPID), 

cadastrado junto ao CNPq e, representado atualmente, pela mestranda da pedagoga Solange 

de Freitas Branco Lima, sob a orientação e co-orientação dos professores Dra. Maria Cristina 

Triguero Veloz Teixeira e Dr. Luiz Renato Rodrigues Carreiro e pela tese de doutorado do 

psicólogo Marcos Vinícius de Araújo, sob orientação do professor Luiz Renato Rodrigues 

Carreiro e co-orientação da professora Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira.  

As orientações contidas no guia foram desenvolvidas a partir de estudo observacional de 

padrões comportamentais de desatenção e hiperatividade/impulsividade de crianças e 

adolescentes com TDAH e desenvolvimento típico. O protocolo de observação baseou-se nos 
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critérios clínicos para TDAH do manual da Associação Americana de Psiquiatria - DSM IV-

TR (APA, 2003) e nos itens da Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik (2000). O registro da linha de base 

comportamental dos padrões de resposta abrangeu a topografia do comportamento (no caso, 

uma medida de frequência) e a identificação de eventos antecedentes e consequentes dos 

comportamentos observados. O tempo de observação da criança em sala de aula foi de 60 

minutos dividido em dois registros de 30 minutos em aulas diferentes de português ou de 

matemática (SERACENI, 2011).  

Nos Anexos (F e G) podem ser observadas: a descrição topográfica e a operacionalização 

de padrões de comportamentos, assim como a folha de registro que foi utilizada. Para avaliar 

o índice de precisão do protocolo de registro comportamental foi calculado o índice de 

concordância (IC) entre observadores. Dois observadores treinados efetuaram registro do 

comportamento de uma criança com desenvolvimento típico de oito anos de idade cursando o 

8° ano do Ensino Fundamental com diagnóstico de TDAH conforme critérios do DSM IV e 

classificação em nível clínico de comportamentos nas escalas problemas de atenção e 

problemas de déficit de atenção e hiperatividade de acordo com o CBCL/6-18. Do total de 16 

comportamentos que deviam ser registrados, no dia da observação apenas quatro foram 

emitidos pela criança. Em relação a essas respostas, observa-se na tabela 4 que os IC obtidos 

mostram-se aceitáveis, especialmente com relação aos comportamentos „Demorar a iniciar as 

tarefas escolares‟ e „Envolver-se em eventos alheios‟, ambos do padrão comportamental 

facilmente distraído e, „Mudar de postura‟. Já a resposta „Falar em demasia‟ do padrão 

comportamental movimentação não obteve um índice de concordância aceitável, pois apenas 

um dos observadores a registrou. O desenvolvimento de protocolos de registro dos 

comportamentos quanto à sua forma ou topografia exige uma descrição minuciosa das 

características do comportamento em questão. E, sempre que possível, recomenda-se que a 

testagem de protocolos de observação seja realizada mediante avaliação de vídeos. Isto 

garante que possam ser especificadas todas as variáveis ambientais que controlam o 

comportamento e aprimora a operacionalização desta (MUNDE et al., 2009). No caso 

específico da resposta „Falar em demasia‟ os observadores foram treinados novamente em 

função de uma nova definição operacional para, posteriormente dar continuidade ao estudo 

observacional das crianças que fundamentou as tarefas e orientações do guia. 
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Tabela 4. Índices de concordância (IC) entre observadores nas respostas dos padrões 

comportamentais facilmente distraídas e movimentação. 

Observadores 

Tipo de Resposta 

Envolver-se em eventos 

alheios as atividades em sala 

Demorar para 

iniciar as tarefas 

escolares 

Mudar de postura 
Falar em 

demasia 

Observador 1 55 138 9 6 

Observador 2 38 146 11 0 

IC 81% 97% 90% 0% 

 

Na tabela 5 observa-se as taxas de respostas em função dos padrões comportamentais 

de desatenção, hiperatividade e impulsividade que serviram para descrever a linha de base 

comportamental de cada criança. Os eventos antecedentes e consequentes registrados para 

cada resposta não foram utilizados no presente projeto. Nota-se que na escala de padrão 

comportamental de Desatenção a criança 5 obteve maior registro de frequência de respostas 

absolutas e a criança 1 o menor registro. Na escala de padrão comportamental de 

Hiperatividade a criança 1 obteve maior registro de frequência de respostas absolutas e a 

criança 3 o menor registro. Na escala do padrão comportamental de impulsividade, a criança 1 

obteve maior registro de frequência de respostas absolutas e a criança 5 o menor registro. 

Verifica-se que todas as crianças emitiram elevadas taxas de comportamento-problema, 

inclusive o total da amostra mostra frequências de respostas acima de 50 em, pelo menos, um 

dos padrões. 

A elaboração das estratégias que fizeram parte das orientações do guia baseou-se nos 

seguintes critérios: a) elevadas taxas de respostas desatencionais ou hiperativo/impulsivas 

observadas; b) estudos anteriores que mostram os benefícios de estratégias de controle de 

estímulos e uso de reforçamento diferencial para comportamentos adequados e incompatíveis 

com os padrões comportamentais-problema de desatenção e hiperatividade/impulsividade em 

crianças com TDAH (BARKLEY, 2008). Para os detalhes sobre o desenvolvimento do guia 

remete-se a Araújo e colaboradores (2011). 
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Tabela 5. Distribuição de taxas de frequência de respostas dos padrões comportamentais de 

desatenção, hiperatividade e impulsividade observadas em sala de aula. 

D
S

M
 I

V
 

P
a

d
rã

o
 

C
o

m
p

o
rt

a
m

en
ta

l 
 

Comportamentos 

C1 C2 C3 C4 C5 

FA FT FA FT FA FT FA FT FA FT 

D
es

a
te

n
çã

o
 

D
es

a
te

n
çã

o
 

1. Desvia o olhar do professor durante a explicação 0 

8 

12 

20 

0 

54 

0 

46 

9 

59 

2. Desvia o olhar do caderno 0 4 0 0 1 

3. Deixa de responder quando perguntado 0 0 0 0 0 

F
a

ci
lm

en
te

 

D
is

tr
a

íd
o
 4. Envolver-se em eventos alheios às atividades em sala 6 4 39 43 47 

5. Ultrapassa o tempo para concluir tarefas 0 0 0 0 0 

6. Demora a iniciar tarefas escolares 2 0 15 0 2 

7. Perde coisas 0 0 0 3 0 

Total de respostas do Padrão Desatenção 8 20 54 46 59 

H
ip

er
a

ti
v

id
a

d
e 

In
q

u
ie

ta
çã

o
 8. Mexe-se e contorce-se na cadeira 0 

133 

13 

49 

0 

11 

0 

53 

0 

38 

9. Mexe mãos e pés 0 5 0 0 3 

10. Mudar de postura 21 7 0 1 10 

11. Fala em demais 41 0 3 3 0 

M
o

v
im

en
ta

çã
o

 

12. Levanta da carteira 37 21 4 25 21 

13. Anda ou corre na sala ou para fora da sala 34 3 4 24 4 

Im
p

u
ls

iv
id

a
d

e 

Im
p

u
ls

iv
id

a
d

e 

14. Tem dificuldade p/ aguardar a vez 0 

27 

0 

7 

0 

23 

0 

3 

0 

0 
15. Fala sem ser estimulado 27 7 22 3 0 

16. Interrompe outras falas 0 0 1 0 0 

Total de respostas do Padrão Hiperatividade/Impulsividade 160 56 34 56 38 

Legenda: FA = Frequência Absoluta; FT = Frequência Total 

 

e) Checklist para controle de aplicação do guia de orientação – Anexo H 

O Checklist é composto pelos itens do guia de orientações. Neste o professor avaliou o 

cumprimento dos mesmos numa escala de frequência de aplicação com as seguintes 

classificações: - „muitas vezes‟ para a estratégia que foi incorporada diariamente nas aulas; - 

„algumas vezes‟ para a estratégia utilizada apenas em algumas aulas, - „não foi implementada‟ 

a estratégia em sala de aula. Nas alternativas „algumas vezes „ e „não implementada‟ solicitou-

se ao professor uma justificativa. Apenas para fins de operacionalização.  

4.3 Procedimentos de coleta dos dados 

Para o preenchimento de todos os instrumentos foi utilizado um horário que não 
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interferisse com o cronograma das aulas. O estudo foi desenvolvido em três fases. 

 Fase I: avaliação inicial de um encontro de 1 hora de duração. Foram aplicados os 

instrumentos Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos 

Formulário para os professores (TRF 6/18) de Achenbach e Rescorla (2001; 2004); a Escala 

de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de Professores (BENCZIK, 

2000) e, o Questionário para verificação, no professor, de conhecimentos gerais sobre a 

Síndrome de Williams. 

 Fase II: aplicação do guia de orientações aos professores para manejo 

comportamental das crianças e adolescentes em sala de aula. Duração: quatro meses. Durante 

a aplicação do guia os professores efetuavam o preenchimento semanal do Checklist para o 

controle de aplicação do guia de orientação. O pesquisador efetuou quinzenalmente encontros 

com os professores para controlar a utilização das estratégias e o preenchimento do Checklist. 

As crianças foram avaliadas três vezes mediante aplicação, junto ao professor, da Escala de 

Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de Professores (BENCZIK, 

2000). Dessa forma nesta fase obtiveram-se duas medidas de problemas de comportamento 

distribuídas entre o início e o meio da aplicação do guia. A cada 15 dias foi realizada uma 

avaliação da aplicação do guia; e o contato com os professores para eventuais dúvidas foi 

constante. 

 Fase III: avaliação final: duração: 1 encontro/1 hora. Foram reaplicados todos os 

instrumentos utilizados na fase I.  

 

4.4 Procedimentos de análise de dados 

Foi realizado o tratamento qualitativo e quantitativo dos dados. Os instrumentos 

Formulário para professores TRF 6/18 e Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade: Versão de Professores, avaliados de acordo com suas padronizações. No caso 

específico do Checklist, cujo objetivo foi o controle da aplicação do guia de orientação optou-

se pela conversão da escala nominal de resposta para a escala numérica. Assim foi 

estabelecido valor 2 para a estratégia aplicada muitas vezes, 1 para a estratégia aplicada 

algumas vezes e 0 para quando a estratégia não foi utilizada. Foram realizadas comparações 

entre as respostas dos pais e professores aos inventários e análises qualitativas para 

levantamento de hipóteses sobre a eficácia do guia em função das estratégias que puderam ser 

aplicadas pelos professores.  
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5. Resultados 

 

 Os resultados serão apresentados conforme as fases de aplicação do projeto seguindo o 

desenho do estudo de caso único. Assim, na primeira etapa serão apresentados os resultados 

das crianças individualmente e, posteriormente serão descritos de maneira grupal os dados 

referentes à aplicação e controle do cumprimento das estratégias do guia.  

 

Criança 1 

 Os resultados obtidos na Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik da criança 1 apresentam-se na tabela 6. Nas 

áreas avaliadas pelo instrumento a criança obteve a redução de pontuação em três das quatro 

escalas. Na ordem decrescente as escalas que apresentaram maior diminuição foram 

hiperatividade/impulsividade (14 pontos), problemas de aprendizagem (7 pontos) e déficit de 

atenção (2 pontos), contudo a criança permaneceu dentro da expectativa. Já na escala de 

comportamento antissocial a criança manteve os mesmos escores nas três fases de 

implementação do projeto, permanecendo abaixo da expectativa.  

 

Tabela 6. Pontuações brutas e variação de resultados entre as fases obtidas na escala de 

Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik da 

criança 1. 

Criança 1 

Déficit de Atenção 
Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Problemas de 

Aprendizagem  

Comportamento      

Antissocial 

Escore Percentil Class Escore Percentil Class Escore Percentil Class Escore Percentil Class 

Primeira fase 55 55 DE 40 60 DE 66 80 DE 7 10 AE 

Segunda fase 57 55 DE 28 35 DE 51 55 DE 7 10 AE 

Terceira Fase 53 50 DE 26 30 DE 59 70 DE 7 10 AE 

Variação               
(Fase 1 - Fase 3) 

-2     -14     -7     0     

Legenda: AE: Abaixo da Expectativa - apresenta menos problemas que a maioria das crianças (percentil até 25); DE: Média ou dentro 

da expectativa (percentil entre 26 a 75); ACE: Acima da expectativa, apresenta mais problemas que a maioria das crianças (percentil 

entre 76 a 94); RPT: Região onde há maior probabilidade de apresentar o transtorno (percentil igual ou superior a 95). 

Os resultados referentes ao Formulário para professores TRF/6-18 podem ser 

observados na tabela 7. As escalas que apresentaram diminuição dos escores brutos entre a 

primeira e última avaliação e que são indicadores de melhora ou amenização do número de 

problemas foram: Ansiedade/ Depressão, Problemas de Ansiedade, Problemas Somáticos, 

Problemas de Desafio e Oposição, Problemas de Internalização. Já nas escalas de 

Comportamento (quão apropriado é o comportamento da criança/adolescente) e Felicidade 



48 

 

(quão feliz a criança/adolescente é) houve uma redução, contudo a criança permaneceu na 

faixa normal. Também em relação à melhora observou-se que nas escalas de desempenho 

acadêmico atual e capacidade de trabalho (quanto a criança/adolescente é esforçada) houve 

aumento da pontuação. Já nas escalas queixas somáticas, Problemas com o Pensamento, 

Problemas de Atenção e Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade os escores brutos 

apresentam um discreto aumento que variou entre 1 e 3 pontos. Na escala de aprendizagem 

(quanto a criança/adolescente está aprendendo) não houve variação e a criança manteve-se na 

faixa clínica. Nas escalas de comportamento agressivo e problemas de internalização não 

houve variação, a criança manteve-se na faixa normal.  

Os dados do questionário aplicado ao professor permitiram verificar que a professora 

possui pouco conhecimento sobre a síndrome e que ela avalia as relações com a criança como 

positiva. Observa qualidades no aluno como: carinhoso, sociável, perspicaz; e como 

problemas de comportamentos do aluno, que afetam a rotina em sala de aula: desatenção, 

impaciência e emoção, do tipo desatento, impaciente e emotivo.  
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Tabela 7. Escores brutos, escores T e variação de resultados entre as fases obtidos no 

Formulário para professores TRF 6/18 da criança 1.  

Categorias/Escalas  

Fase I Fase III  Variação dos 

Escores 

Brutos 
(Fase 1- Fase 3) 

Escore 

Bruto 

Escore 

T 

Escore 

Bruto 
Escore T 

Competências 

Desempenho Acadêmico 1,6 35 1,8 35 0,2 

Trabalho 4 49 6 60 2 

Comportamento 6 58 4 49 -2 

Aprendizagem 2 36 2 37 0 

Felicidade 7 65 6 59 -1 

Escala das síndromes 

Ansiedade/ Depressão 5 59 2 52 -3 

Isolamento/ Depressão 0 50 0 50 0 

Queixas Somáticas 1 58 2 50 1 

Problemas de sociabilidade 3 59 3 59 0 

Problemas com o Pensamento 0 50 2 60 2 

Problemas de Atenção 17 56 20 58 3 

Violação de Regras  0 50 0 50 0 

Comportamento Agressivo 2 53 2 53 0 

Escalas orientadas pelo 

DSM  

Problemas Afetivos  0 50 0 50 0 

Problemas de Ansiedade  1 56 0 50 -1 

Problemas Somáticos 1 60 0 50 -1 

Problemas de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade 
8 55 10 57 2 

Problemas de Desafio e 

Oposição 
1 54 0 50 -1 

Problemas de Conduta  0 50 0 50 0 

Escala de Problemas de 

Internalizantes, 

Externalizantes e Totais 

Problemas de Internalização  6 56 2 48 -4 

Problemas de Externalização 2 51 2 51 0 

Problemas Totais 30 56 31 56 1 

   

Os dados referentes ao acompanhamento da implementação do guia de manejo 

comportamental na criança 1 são apresentados na tabela 8. Observa-se que a média total de 

aplicação de estratégias foi 1,64. O tipo de estratégia mais utilizada foi a de controle de 
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estímulos com uma média 1,75 no cumprimento de orientações seguidas pela estratégia que 

combina controle de estímulos e uso de reforçadores positivos para comportamentos 

adequados. Na estratégia de controle de estímulos, as orientações incorporadas diariamente 

nas aulas foram „aproximar-se quando a criança necessitar de atenção‟ e „diminuir estímulos 

que desviam a atenção‟. A estratégia menos utilizada foi a que combina Controle de Estímulos 

e Uso de Reforçadores para comportamentos adequados, no caso „lembrar combinados para 

sair da sala‟.  Do total de orientações a tarefa de controle de estímulos implantada com menor 

frequência foi a de „solicitar colaboração dos pais‟ na execução dos deveres. As justificativas 

oferecidas pela professora quanto ao não cumprimento destas foram: - a necessidade 

cumprimento de rotina escolar e do cronograma de aulas; - a falta de tempo que permitisse a 

implementação das atividades estipuladas no guia; - a falta de material pedagógico adequado 

às necessidades específicas de escolarização da criança 1.  

 

Tabela 8. Valores e médias obtidas no cumprimento de orientações do guia de manejo 

comportamental em relação à criança 1.  

 

Estratégias 
Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Médias Ch Médias 

C
E

 

1. Organizar material 2 1 2 2 2 2 1,83 

1,75 

2. Aproximar-se quando necessitar de atenção 2 2 2 2 2 2 2 

3. Fracionar tarefas 2 1 2 1 2 2 1,67 

4. Diminuir estímulos que desviam a atenção 2 2 2 2 2 2 2 

8. Diversificar materiais 1 1 2 2 2 2 1,67 

9.  Ensinar a utilizar materiais 0 2 2 2 2 2 1,67 

10. Criar portfólio 0 2 2 2 2 2 1,67 

11. Solicitar colaboração dos pais 2 2 1 1 1 1 1,33 

12. Incentivar parcerias com os colegas 2 1 2 2 2 2 1,83 

13. Promover o aluno a assistente de sala 1 2 2 2 2 2 1,83 

R
F

 7. Corrigir atividades e estimular positivamente o 

desempenho 
0 1 2 1 2 2 1,33 1,33 

C
E

R
f 

5. Estimular e acompanhar positivamente tarefas 

executadas 
1 2 2 1 2 2 1,67 

1,43 

6. Checar atividades e estimular positivamente 

seu cumprimento 
1 1 2 2 2 2 1,67 

17. Verificar regras combinadas em grupo e 

estimular positivamente seu cumprimento 
1 2 2 2 2 2 1,83 

18. Dar Instruções para levantar da carteira e 

estimular positivamente seu cumprimento 
2 2 1 2 2 2 1,83 

19. Lembrar combinados para sair da sala e 

estimular positivamente seu cumprimento 
1 0 0 0 0 0 0,17 

Médias das estratégias 1,25 1,5 1,75 1,63 1,81 1,81 1,64 
 

Legenda: CE = Predomínio do controle de Estímulos; Rf = Predomínio do controle do comportamento pelo uso de 

reforçadores para comportamentos adequados; CERf = Predomínio do controle do comportamento mediante 

manejo de antecedentes e uso de Reforçadores para comportamento adequados; Ch = Checklist 
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O acompanhamento das estratégias implementadas pode ser visto na figura 1. Nota-se 

que as médias obtiveram um aumento gradativo, contudo na checagem 4 observa-se  uma 

queda seguida por um aumento na checagem 5  que manteve-se na checagem 6. 

 

Figura 1. Médias da utilização das estratégias conforme Checklists efetuados na Criança 1 

 

Criança 2 

Os resultados obtidos na aplicação da Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik da criança 2 apresentam-se na tabela 9. Nas 

áreas avaliadas pelo instrumento a criança obteve uma redução de pontuação em três das 

quatro escalas. Na ordem decrescente as escalas que apresentaram maior diminuição foram na 

hiperatividade/impulsividade (10 pontos), problemas de aprendizagem (4 pontos) e déficit de 

atenção (4 pontos).  A escala de comportamento obteve aumento na fase final de 

implementação do projeto (1 ponto). Na escala de hiperatividade/impulsividade a criança 

classificou-se acima da expectativa, já na segunda e terceira fase classificou-se dentro da 

expectativa. No item de classificação da escala de problemas de aprendizagem, a criança 

classificou-se acima da expectativa, dentro da expectativa na segunda fase e acima da 

expectativa na terceira fase. 
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Tabela 9. Pontuações brutas e variação de resultados entre as fases obtidas na escala de 

Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik da 

criança 2. 

Criança 2 

Déficit de Atenção 
Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Problemas de 

Aprendizagem  

Comportamento      

Antissocial 

Escore Percentil Class Escore Percentil Class Escore Percentil Class Escore Percentil Class 

Primeira fase 70 75 DE 57 85 ACE 69 85 ACE 9 15 AE 

Segunda fase 60 60 DE 39 55 DE 62 75 DE 7 10 AE 

Terceira Fase 66 70 DE 47 70 DE 65 80 ACE 10 15 AE 

Variação               
(Fase 1 - Fase 3) 

-4     -10     -4     1   
  

Legenda: AE: Abaixo da Expectativa - apresenta menos problemas que a maioria das crianças (percentil até 25); DE: Média ou dentro 

da expectativa (percentil entre 26 a 75); ACE: Acima da expectativa, apresenta mais problemas que a maioria das crianças (percentil 

entre 76 a 94); RPT: Região onde há maior probabilidade de apresentar o transtorno (percentil igual ou superior a 95). 

Os resultados referentes ao Formulário para professores TRF/6-18 podem ser 

observados na tabela 10. As escalas que apresentaram diminuição dos escores brutos entre a 

primeira e última avaliação e que são indicadores de melhora ou amenização do número de 

problemas foram: Ansiedade/ Depressão, Isolamento e Depressão, Problemas de Atenção, 

Violação de Regras, Comportamento Agressivo, Problemas Afetivos, Problemas de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, Problemas de Desafio e Oposição, Problemas de Conduta, 

Problemas de Internalização, Problemas de Externalização e Problemas Totais. Também em 

relação à melhora observou-se que nas escalas de Desempenho Acadêmico atual (quanto a 

criança/adolescente é esforçada) houve aumento da pontuação, já na escala de Trabalho houve 

uma diminuição, os escores variaram entre normal e limítrofe. Já nas escalas Queixas 

Somáticas, Problemas com o Pensamento, Problemas de Ansiedade e Problemas Somáticos os 

escores brutos apresentam um discreto aumento que variou de 1 a 2 pontos, a criança 

manteve-se na faixa normal. Nas escalas de aprendizagem (quanto a criança/adolescente está 

aprendendo) não houve variação, a criança manteve-se na faixa clínica. Nas escalas de 

Comportamento (quão apropriado é o comportamento da criança/adolescente) e Felicidade 

(quão feliz a criança/adolescente é) não houve variação, a criança manteve-se na faixa normal.  
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Tabela 10. Escores brutos, escores T e variação de resultados entre as fases obtidos no 

Formulário para professores TRF 6/18 da criança 2. 

Categorias/Escalas Fase I Fase III  Variação dos 

Escores 

Brutos 
(Fase 1- Fase 3) Categoria de análise Escalas 

Escore 

Bruto 

Escore 

T 

Escore 

Bruto 

Escore 

T 

Competências 

Desempenho Acadêmico 1,33 35 2,4 40 1,07 

Trabalho 3 49 2 39 -1 

Comportamento 4 58 4 49 0 

Aprendizagem 2 36 2 36 0 

Felicidade 4 46 4 46 0 

Escala das síndromes 

Ansiedade/ Depressão 4 57 3 55 -1 

Isolamento/ Depressão 2 57 1 53 -1 

Queixas Somáticas 1 58 2 62 1 

Problemas de sociabilidade 4 62 5 64 1 

Problemas com o Pensamento 4 66 5 72 1 

Problemas de Atenção 29 64 23 60 -6 

Violação de Regras  2 56 0 50 -2 

Comportamento Agressivo 12 64 1 51 -11 

Escala Orientada pelo 

DSM  

Problemas Afetivos  3 57 2 57 -1 

Problemas de Ansiedade  3 65 5 70 2 

Problemas  Somáticos 0 50 1 60 1 

Problemas de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade 
19 66 13 60 -6 

Problemas de Desafio e 

Oposição 
1 54 0 50 -1 

Problemas de Conduta  2 55 0 50 -2 

Internalizantes, 

Externalizantes e 

Totais 

Problemas de Internalização  7 58 6 56 -1 

Problemas de Externalização 14 62 1 48 -13 

Problemas Totais 61 64 42 60 -19 
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Os dados do questionário aplicado ao professor permitiram verificar que a professora 

possui pouco conhecimento sobre a síndrome e que ela avalia as relações com a criança como 

positiva. Observa qualidades no aluno como: alegre, carinhoso, prestativo e como problemas 

de comportamentos do aluno, que afetam a rotina em sala de aula, do tipo inquieto, desatento, 

impaciente e ansioso.  

Os dados referentes ao acompanhamento da implementação do guia de manejo 

comportamental na criança 2 são apresentados na tabela 11. Observa-se que a média total de 

implementação de estratégias foi 1,39. O tipo de estratégia mais utilizada foi a de controle de 

estímulos com uma média 1,62 no cumprimento de orientações seguidas pela estratégia uso 

de reforçadores positivos para comportamentos adequados. Na estratégia de controle de 

estímulos, as orientações incorporadas diariamente nas aulas foram fracionar tarefas, seguidas 

por „organizar material‟, „diversificar materiais‟ e ensinar a utilizar materiais‟. A estratégia 

menos utilizada foi a que combina controle de estímulos e uso de reforçadores para 

comportamentos adequados, no caso „lembrar combinados para sair da sala‟ seguida por „dar 

instruções para levantar da carteira‟.  Do total de orientações a tarefa de controle de estímulos 

implantada com menor frequência foi „aproximar-se quando necessitar de atenção‟, seguida 

por „solicitar colaboração dos pais na execução de tarefas‟. As justificativas oferecidas pela 

professora quanto ao não cumprimento das tarefas do guia foram: - a necessidade 

cumprimento de rotina escolar e do cronograma de aulas; - a falta de tempo que permitisse a 

implementação das atividades estipuladas no guia; - as reclamações dos demais alunos e pais 

quanto a permanência do aluno a frente da sala. 
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Tabela 11. Valores e médias obtidas no cumprimento de orientações do guia de manejo 

comportamental em relação à criança 2.  

  
Estratégias 

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8 Ch9 
Ch1

0 

Ch1

1 

Méd

ia 

Ch 
Médias 

C
E

 

1. Organizar material 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,89 

1,62 

2. Aproximar-se quando necessitar de atenção 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0,82 

3. Fracionar tarefas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1,9 

4. Diminuir estímulos que desviam a atenção 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8. Diversificar materiais 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,89 

9.  Ensinar a utilizar materiais 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,89 

10. Criar portfólio 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,73 

11. Solicitar colaboração dos pais 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0,82 

12. Incentivar parcerias com os colegas 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1,82 

13. Promover o aluno a assistente de sala 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1,45 

R
F

 7. Corrigir atividades e estimular 

positivamente o desempenho 
0 1 1 2 1 0 2 1 1 2 2 1,18 1,18 

C
E

R
f 

5. Estimular e acompanhar positivamente 

tarefas executadas 
0 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1,36 

0,96 

6. Checar atividades e estimular 

positivamente seu cumprimento 
1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2 1,36 

17. Verificar regras combinadas em grupo e 

estimular positivamente seu cumprimento 
0 1 0 2 2 2 2 1 1 2 1 1,27 

18. Dar Instruções para levantar da carteira e 

estimular positivamente seu cumprimento 
2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0,64 

19. Lembrar combinados para sair da sala e 

estimular positivamente seu cumprimento 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18 

Médias das estratégias 0,87 1,25 1,25 1,44 1,44 1,38 1,63 1,56 1,44 1,67 1,38 1,39 
 

Legenda: CE = Predomínio do controle de Estímulos; Rf = Predomínio do controle do comportamento pelo uso de reforçadores 

para comportamentos adequados; CERf = Predomínio do controle do comportamento mediante manejo de antecedentes e uso 

de Reforçadores para comportamento adequados; Ch = Checklist 
 

 O acompanhamento das estratégias implementadas pode ser visto na figura 2, nota-se 

que as médias obtiveram um aumento gradativo, observa-se uma pequena queda na checagem 

6 seguida por um aumento significativo na checagem 7, seguida por uma diminuição nas 

checagens 8 e 9, um aumento na checagem 10, finalizando com uma queda na checagem 11. 
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Figura 2. Médias da utilização das estratégias conforme Checklists efetuados na Criança 2 

Criança 3 

Os resultados obtidos na aplicação da Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik da criança 3 apresentam-se na tabela 12. 

Nas áreas avaliadas pelo instrumento a criança obteve redução da pontuação em duas das 

quatro escalas. Na ordem decrescente as escalas que apresentaram maior diminuição foram: 

problemas de aprendizagem (21 pontos) com classificação, na primeira fase, „acima da 

expectativa‟ e na terceira fase „região onde há maior probabilidade de apresentar o 

transtorno‟; déficit de atenção (6 pontos) com classificação, na primeira fase „região onde há 

maior probabilidade de apresentar o transtorno‟ e na segunda e terceira fase „acima da 

expectativa‟.  A escala de hiperatividade/impulsividade obteve aumento na fase final de 

implementação do projeto (5 pontos) com classificação, na primeira fase e segunda fase, 

„acima da expectativa‟ e  na terceira fase „região onde há maior probabilidade de apresentar o 

transtorno‟. Na escala de comportamento antissocial obteve aumento na fase final de 

implementação do projeto (3 pontos) com classificação, na primeira e segunda fase „dentro da 

expectativa‟ e na terceira fase „acima da expectativa‟.  
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Tabela 12. Pontuações brutas e variação de resultados entre as fases obtidas na escala de 

Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik da 

criança 3. 

Criança 3 

Déficit de Atenção 
Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Problemas de 

Aprendizagem  

Comportamento      

Antissocial 

Escore Percentil Class Escore Percentil Class Escore Percentil Class Escore Percentil Class 

Primeira fase 62 95 RPT 48 90 ACE 74 95 RPT 12 55 DE 

Segunda fase 52 85 ACE 50 90 ACE 56 95 RPT 12 55 DE 

Terceira Fase 56 90 ACE 53 95 RPT 53 90 ACE 15 80 ACE 

Variação               
(Fase 1 - Fase 3) 

-6     5     -21     3     

Legenda: AE: Abaixo da Expectativa - apresenta menos problemas que a maioria das crianças (percentil até 25); DE: Média ou dentro 

da expectativa (percentil entre 26 a 75); ACE: Acima da expectativa, apresenta mais problemas que a maioria das crianças (percentil 

entre 76 a 94); RPT: Região onde há maior probabilidade de apresentar o transtorno (percentil igual ou superior a 95). 

 

 Os resultados referentes ao Formulário para professores TRF/6-18 podem ser 

observados na tabela 13. A escala que apresentou diminuição do escore bruto entre a primeira 

e última avaliação é a de Desempenho Acadêmico, a criança obteve redução da faixa normal 

para a faixa clínica.  Com relação à melhora observou-se que na escala de Trabalho (quanto a 

criança/adolescente é esforçada) houve aumento da pontuação. Já nas escalas de 

Ansiedade/Depressão, Queixas Somáticas, Problemas de Sociabilidade, Problemas 

Somáticos, Problemas de Internalização, os escores brutos apresentam aumento que variou 

entre 1 e 3 pontos, contudo a criança manteve-se na faixa normal. Na escala de Problemas 

com o Pensamento normal houve aumento: a criança obteve uma variação das faixas de 

normal a clínico. Ela obteve aumento nas escalas de Comportamento Agressivo, Problemas de 

Desafio e Oposição e Problemas Totais com uma variação de normal a limítrofe. Nas escalas 

de Problemas de Atenção, Violação de Regras, Problemas de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, Problemas de Conduta, Problemas de Externalização houve aumento, contudo 

a criança manteve-se na faixa limítrofe. Nas escalas de Comportamento (quão apropriado é o 

comportamento da criança/adolescente), Aprendizagem (quanto a criança/adolescente está 

aprendendo), Felicidade (quão feliz a criança/adolescente é), Isolamento/Depressão, 

Problemas Afetivos e Problemas de Ansiedade não houve variação, a criança manteve-se na 

faixa normal. 
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Tabela 13. Escores brutos, escores T e variação de resultados entre as fases obtidos no 

Formulário para professores TRF 6/18 da criança 3. 

Categorias/Escalas  Fase I Fase III  
Variação 

dos Escores 

Brutos 
(Fase 1- Fase 3) Categoria de análise Escalas 

Escore 

Bruto 
Escore T 

Escore 

Bruto 
Escore T 

Competências 

Desempenho Acadêmico 2,67 40 1,75 35 -0,92 

Trabalho 6 57 7 64 1 

Comportamento 4 44 4 44 0 

Aprendizagem 4 45 4 65 0 

Felicidade 7 64 7 44 0 

Escala das síndromes 

Ansiedade/ Depressão 5 59 6 61 1 

Isolamento/ Depressão 0 50 0 50 0 

Queixas Somáticas 1 50 3 65 2 

Problemas de sociabilidade 1 54 2 58 1 

Problemas com o Pensamento 0 50 6 72 6 

Problemas de Atenção 24 65 28 67 4 

Violação de Regras  5 68 7 70 2 

Comportamento Agressivo 6 62 11 66 5 

Escala Orientada pelo 

DSM  

Problemas Afetivos  1 55 1 55 0 

Problemas de Ansiedade  3 65 3 65 0 

Problemas  Somáticos 0 50 3 65 3 

Problemas de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade 
13 65 16 68 3 

Problemas de Desafio e 

Oposição 
3 64 6 70 3 

Problemas de Conduta  6 67 7 68 1 

Internalizantes, 

Externalizantes e Totais 

Problemas de Internalização  5 54 9 60 4 

Problemas de Externalização 11 65 18 68 7 

Problemas Totais 43 63 66 67 23 
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Os dados do questionário aplicado ao professor permitiram verificar que a professora 

possui um conhecimento razoável sobre a síndrome e que ela avalia as relações com a criança 

como positiva. Observa qualidades no aluno como: alegre, participativo, carinhoso, e como 

problemas de comportamentos do aluno, que afetam a rotina em sala de aula, do tipo 

resistente, fantasioso e obsessivo.  

Os dados referentes ao acompanhamento da implementação do guia de manejo 

comportamental na criança 1 são apresentados na tabela 14. Observa-se que a média total de 

implementação de estratégias foi 1,48. O tipo de estratégia mais utilizada foi a estratégia que 

combina controle de estímulos e uso de reforçadores para comportamentos adequados com 

média de 1,73. As orientações incorporadas diariamente nas aulas foram: „diversificar 

materiais‟, „ensinar a utilizar materiais‟, „promover o alunos a assistente de sala‟ e 

„acompanhar a execução de tarefas‟ com média 2 no cumprimento de orientações. A estratégia 

menos utilizada foi a de controle de estímulos, no caso „diminuir estímulos que desviam a 

atenção‟, seguida pela estratégia „incentivar parcerias com os colegas‟.  As justificativas 

oferecidas pela professora quanto ao não cumprimento das tarefas do guia foram: - a estrutura 

da sala com relação aos outros alunos com necessidade educacionais especiais; - a 

necessidade  de cumprimento da rotina escolar e do cronograma de aulas; - a falta de tempo 

que permitisse a implementação das atividades estipuladas no guia; - os comportamentos de 

oposição da criança em seguir ordens.  
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Tabela 14. Valores e médias obtidas no cumprimento de orientações do guia de manejo 

comportamental em relação à criança 3. 

  
Estratégias 

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8 Ch9 Ch10 Ch11 Média Ch Médias 

C
E

 

1. Organizar material 0 1 1 1 2 0 1 2 2 2 2 1,27 

1,34 

2. Aproximar-se quando necessitar 

de atenção 
0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 2 0,91 

3. Fracionar tarefas 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1,82 

4. Diminuir estímulos que desviam 

a atenção 
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,36 

8. Diversificar materiais 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9.  Ensinar a utilizar materiais 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10. Criar portfólio 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,82 

11. Solicitar colaboração dos pais 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0,73 

12. Incentivar parcerias com os 

colegas 
0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0,45 

13. Promover o aluno a assistente 

de sala 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

R
F

 7. Corrigir atividades e estimular 

positivamente o desempenho 
2 2 1 1 2 2 0 2 2 2 2 1,64 1,64 

C
E

R
f 

5. Estimular e acompanhar 

positivamente tarefas executadas 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1,73 

6. Checar atividades e estimular 

positivamente seu cumprimento 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,91 

17. Verificar regras combinadas em 

grupo e estimular positivamente 

seu cumprimento 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 1,82 

18. Dar Instruções para levantar da 

carteira e estimular positivamente 

seu cumprimento 

2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1,73 

19. Lembrar combinados para sair 

da sala e estimular positivamente 

seu cumprimento 

2 2 2 1 2 2 0 1 1 0 0 1,18 

Médias das estratégias 1,5 1,56 1,5 1,31 1,69 1,38 1,38 1,56 1,56 1,38 1,44 1,48 
 

Legenda: CE = Predomínio do controle de Estímulos; Rf = Predomínio do controle do comportamento pelo uso de 

reforçadores para comportamentos adequados; CERf = Predomínio do controle do comportamento mediante manejo de 

antecedentes e uso de Reforçadores para comportamento adequados; Ch = Checklist 
 

 O acompanhamento das estratégias implementadas com a criança 3 pode ser visto na 

figura 3, nota-se que na checagem 4 houve uma diminuição das médias, seguida  por um 

aumento na checagem 5. Contudo, ocorreu uma variação nas checagens subsequentes. 
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Figura 3. Médias da utilização das estratégias conforme Checklists efetuados na Criança 3 

Criança 4 

Os resultados obtidos na aplicação da Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik da criança 4 apresentam-se na tabela 15. 

Nas áreas avaliadas pelo instrumento a criança obteve uma redução de pontuação numa das 

quatro escalas. A escala que apresentou diminuição foi a de problemas de aprendizagem (2 

pontos) com classificação, na primeira e terceira fase, „acima da expectativa‟.  A escala de 

hiperatividade/impulsividade obteve aumento na fase final de implementação do projeto (16 

pontos) com classificação, na primeira e segunda fase, „abaixo da expectativa‟ e na terceira 

fase „dentro da expectativa‟, a escala de déficit de atenção (7 pontos) com classificação, na 

primeira e terceira fase, „acima da expectativa‟ e a escala de comportamento antissocial (7 

pontos) com classificação, na primeira e segunda fase, „abaixo da expectativa‟ e na terceira 

fase „dentro da expectativa‟.   
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Tabela 15. Pontuações brutas e variação de resultados entre as fases obtidas na escala de 

Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik da 

criança 4. 

Criança 4 
Déficit de Atenção 

Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Problemas de 

Aprendizagem  

Comportamento      

Antissocial 

Escore Percentil Class Escore Percentil Class Escore Percentil Class Escore Percentil Class 

Primeira fase 61 85 ACE 14 10 AE 65 90 ACE 7 10 AE 

Segunda fase 52 70 DE 14 10 AE 49 65 DE 7 10 AE 

Terceira Fase 68 90 ACE 30 60 DE 63 85 ACE 14 55 DE 

Variação               
(Fase 1 - Fase 3) 7     16     -2     7     

Legenda: AE: Abaixo da Expectativa - apresenta  menos problemas que a maioria das crianças (percentil até 25); DE: Média ou dentro 

da expectativa (percentil entre 26 a 75); ACE: Acima da expectativa, apresenta mais problemas que a maioria das crianças (percentil 

entre 76 a 94); RPT: Região onde há maior probabilidade de apresentar o transtorno (percentil igual ou superior a 95). 

Os resultados referentes ao Formulário para professores TRF/6-18 podem ser 

observados na tabela 16. A escala que apresentou diminuição do escore bruto entre a primeira 

e última avaliação e que indica melhora ou amenização do número de problemas é a de 

Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade, contudo a criança manteve-se na faixa 

normal. Já na escala de Trabalho (quanto a criança/adolescente é esforçada) houve 

diminuição, contudo a criança obteve variação da faixa normal para a faixa limítrofe. Nas 

escalas de Comportamento (quão apropriado é o comportamento da criança/adolescente), 

Ansiedade/Depressão, Queixas Somáticas, Problemas de Sociabilidade, Problemas com o 

Pensamento, Problemas de Atenção, Violação de Regras, Problemas Somáticos, Problemas de 

Desafio e Oposição, Problemas de Conduta e Problemas de Internalização os escores brutos 

apresentam aumento que variou entre 1 e 3 pontos, mas a criança manteve-se na faixa normal. 

Já nas escalas de Problemas de Externalização, Problemas Totais e Problemas de Ansiedade 

os escores brutos apresentaram e a criança obteve a alteração da faixa normal para a faixa 

limítrofe. Nas escalas de Felicidade (quão feliz a criança/adolescente é), 

Isolamento/Depressão, Comportamento Agressivo, Problemas Afetivos não houve variação. 

Também, na escala de Aprendizagem (quanto a criança/adolescente está aprendendo) não 

houve variação a criança manteve-se na faixa clínica. 
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Tabela 16. Escores brutos, escores T e variação de resultados entre as fases obtidos no 

Formulário para professores TRF 6/18 da criança 4. 

Categorias/Escalas Fase I Fase III  Variação dos 

Escores 

Brutos 
(Fase 1- Fase 3) Categoria de análise Escalas 

Escore 

Bruto 
Escore T 

Escore 

Bruto 
Escore T 

Competências 

Desempenho Acadêmico 1 35 1 35 0 

Trabalho 4 46 3 39 -1 

Comportamento 4 44 5 49 1 

Aprendizagem 1 36 1 35 0 

Felicidade 4 46 4 44 0 

Escala das síndromes 

Ansiedade/ Depressão 0 50 5 59 5 

Isolamento/ Depressão 0 50 0 50 0 

Queixas Somáticas 0 50 1 57 1 

Problemas de sociabilidade 3 61 4 62 1 

Problemas com o Pensamento 1 57 2 63 1 

Problemas de Atenção 19 63 21 64 2 

Violação de Regras  1 55 2 59 1 

Comportamento Agressivo 7 58 7 63 0 

Escala Orientada pelo 

DSM  

Problemas Afetivos  0 50 0 50 0 

Problemas de Ansiedade  1 56 4 67 3 

Problemas  Somáticos 0 50 1 57 1 

Problemas de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade 
9 61 7 59 -2 

Problemas de Desafio e 

Oposição 
0 50 2 61 2 

Problemas de Conduta  0 50 1 55 1 

Internalizantes, 

Externalizantes e 

Totais 

Problemas de Internalização  0 37 6 55 6 

Problemas de Externalização 4 58 9 63 5 

Problemas Totais 27 58 43 63 16 
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Os dados do questionário aplicado ao professor permitiram verificar que a professora 

não possui conhecimento sobre a síndrome e que ela avalia as relações com a criança como 

positiva. Observa qualidades no aluno como: amigo, tranquilo, bom comportamento e como 

problemas de comportamentos do aluno, que afetam a rotina em sala de aula, do tipo apático.  

Os dados referentes ao acompanhamento da implementação do guia de manejo 

comportamental na criança 4 são apresentados na tabela 17. Observa-se que a média total de 

implementação de estratégias foi 1,45. O tipo de estratégia mais utilizada foi a de controle de 

estímulos com uma média 1,57 no cumprimento de orientações seguidas pela estratégia de 

uso de reforçadores positivos para comportamentos adequados. Na estratégia de controle de 

estímulos, a orientação utilizada diariamente nas aulas foi „diminuir estímulos que desviam a 

atenção‟ com média 2 e as estratégias mais utilizadas foram: „diversificar materiais‟ e „ensinar 

a utilizar materiais‟.   Do total de orientações a tarefa de controle de estímulos não utilizada 

foi „solicitar colaboração dos pais‟, seguida pela estratégia que combina controle de estímulos 

e uso de reforçadores para comportamentos adequados „lembrar combinados para sair da sala‟ 

e „dar instruções para levantar da carteira‟. As justificativas oferecidas pela professora quanto 

ao não cumprimento das tarefas do guia foram: - a necessidade do cumprimento da rotina 

escolar e do cronograma de aulas; - a falta de tempo que permitisse a implementação das 

atividades estipuladas no guia; - a falta de material pedagógico adequado às necessidades 

específicas de escolarização da criança 4; - a falta de apoio familiar. 
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Tabela 17. Valores e médias obtidas no cumprimento de orientações do guia de manejo 

comportamental em relação à criança 4. 

  
Estratégias 

Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8 Ch9 Ch10 Médias 

C
E

 

1. Organizar material 0 1 2 0 2 2 2 2 2 1,44 

1,57 

2. Aproximar-se quando necessitar 

de atenção 
1 2 2 0 2 2 2 2 2 1,67 

3. Fracionar tarefas 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1,44 

4. Diminuir estímulos que desviam 

a atenção 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8. Diversificar materiais 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,89 

9.  Ensinar a utilizar materiais 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,89 

10. Criar portfólio 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1,78 

11. Solicitar colaboração dos pais 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,11 

12. Incentivar parcerias com os 

colegas 
2 2 1 1 1 2 2 2 2 1,67 

13. Promover o aluno a assistente 

de sala 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 1,78 

R
f 7. Corrigir atividades e estimular 

positivamente o desempenho 
1 1 2 1 1 2 2 2 2 1,56 1,56 

C
E

R
f 

5. Estimular e acompanhar 

positivamente tarefas executadas 
1 1 2 2 2 1 1 2 2 1,56 

1,18 

6. Checar atividades e estimular 

positivamente seu cumprimento 
2 2 1 0 2 2 2 2 2 1,67 

17. Verificar regras combinadas em 

grupo e estimular positivamente 

seu cumprimento 

2 2 2 2 2 0 2 2 2 1,78 

18. Dar Instruções para levantar da 

carteira e estimular positivamente 

seu cumprimento 

2 2 0 1 0 0 0 0 0 0,55 

19. Lembrar combinados para sair 

da sala e estimular positivamente 

seu cumprimento 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0,33 

Médias das estratégias 1,19 1,56 1,44 1,19 1,44 1,38 1,56 1,63 1,63 1,45 
 

Legenda: CE = Predomínio do controle de Estímulos; Rf = Predomínio do controle do comportamento pelo uso de 

reforçadores para comportamentos adequados; CERf = Predomínio do controle do comportamento mediante 

manejo de antecedentes e uso de Reforçadores para comportamento adequados; Ch = Checklist 
 

 O acompanhamento das estratégias implementadas com a criança 4 pode ser visto na 

figura 4, nota-se que na checagem 4 houve uma diminuição das médias, seguida por aumento 

e diminuição subsequentes  na checagem 5 e 6. Observa-se um aumento com estabilização nas 

checagens 8 e 9. 
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Figura 4. Médias da utilização das estratégias conforme Checklists efetuados na Criança 4 

Criança 5 

Os resultados obtidos na aplicação da Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik da criança 5 apresentam-se na tabela 18. 

Nas áreas avaliadas pelo instrumento a criança obteve redução de pontuação em três das 

quatro escalas. Na ordem decrescente as escalas que apresentaram maior diminuição foram: 

hiperatividade/impulsividade (13 pontos) com classificação „dentro da expectativa‟ nas três 

fases; déficit de atenção (9 pontos) com classificação, na primeira e terceira fase „acima da 

expectativa‟;  problemas de aprendizagem (1 ponto) com classificação, na primeira e terceira 

fase „acima da expectativa‟.  A escala de comportamento antissocial manteve-se na fase final 

de implementação do projeto com classificação „abaixo da expectativa‟. 
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Tabela 18. Pontuações brutas e variação de resultados entre as fases obtidas na escala de 

Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik da 

criança 5. 

Criança 5 Déficit de Atenção 

Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Problemas de 

Aprendizagem  

Comportamento      

Antissocial 

Escore Percentil Class Escore Percentil Class Escore Percentil Class Escore Percentil Class 

Primeira fase 83 90 ACE 50 75 DE 72 90 ACE 7 10 AE 

Segunda fase 42 30 DE 31 40 DE 57 65 DE 7 10 AE 

Terceira Fase 74 80 ACE 37 55 DE 71 90 ACE 7 10 AE 

Variação               
(Fase 1 - Fase 3) 

-9     -13     -1     0 
    

Legenda: AE: Abaixo da Expectativa - apresenta   menos problemas que a maioria das crianças (percentil até 25); DE: Média ou 

dentro da expectativa (percentil entre 26 a 75); ACE: Acima da expectativa, apresenta mais problemas que a maioria das crianças 

(percentil entre 76 a 94); RPT: Região onde há maior probabilidade de apresentar o transtorno (percentil igual ou superior a 95). 

Os resultados referentes ao Formulário para professores TRF/6-18 podem ser 

observados na tabela 19. As escalas que apresentaram diminuição dos escores brutos entre a 

primeira e última avaliação e que são indicadores de melhora ou amenização do número de 

problemas foram: Isolamento/ Depressão, Queixas Somáticas, Problemas de Sociabilidade, 

Problemas de Atenção, Problemas Afetivos, Problemas Somáticos, Problemas de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, Problemas de Desafio e Oposição, Problemas de Internalização, 

Problemas de Externalização e Problemas Totais, a criança manteve-se na faixa normal. Nas 

escalas de Problemas com o Pensamento e Problemas de Ansiedade houve uma diminuição, a 

criança obteve uma variação da faixa limítrofe para a faixa normal. Nas escalas de Felicidade 

(quão feliz a criança/adolescente é), Ansiedade e Depressão, Violação de Regras, 

Comportamento Agressivo e Problemas de Conduta não houve variação. Também em relação 

à melhora observou-se que nas escalas de Desempenho Acadêmico e Aprendizagem (quanto a 

criança/adolescente está aprendendo) houve um discreto aumento de 1 ponto, a criança obteve 

variação da faixa clínica para a faixa limítrofe. Na escala de Trabalho (quanto a 

criança/adolescente é esforçada) houve pequeno aumento de 1 ponto, a criança obteve uma 

variação da faixa clínica para a faixa normal, na escala de Comportamento (quão apropriado é 

o comportamento da criança/adolescente) a criança obteve aumento mantendo-se na faixa 

normal.  
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Tabela 19. Escores brutos, escores T e variação de resultados entre as fases obtidos no 

Formulário para professores TRF 6/18 da criança 5. 

Categorias/Escalas Fase I Fase III  Variação dos 

Escores 

Brutos 
(Fase 1- Fase 3) Categoria de análise Escalas 

Escore 

Bruto 

Escore 

T 

Escore 

Bruto 

Escore 

T 

Competências 

Desempenho Acadêmico 1,17 35 2,17 38 1 

Trabalho 3 35 4 49 1 

Comportamento 3 42 4 49 1 

Aprendizagem 2 36 3 40 1 

Felicidade 4 46 4 46 0 

Escala das síndromes 

Ansiedade/ Depressão 6 61 6 61 0 

Isolamento/ Depressão 1 50 0 50 -1 

Queixas Somáticas 3 65 1 58 -2 

Problemas de sociabilidade 3 59 0 50 -3 

Problemas com o Pensamento 4 66 2 60 -2 

Problemas de Atenção 19 58 11 52 -8 

Violação de Regras  0 50 0 50 0 

Comportamento Agressivo 1 56 1 51 0 

Escala Orientada pelo 

DSM  

Problemas Afetivos  3 60 1 54 -2 

Problemas de Ansiedade  5 70 1 56 -4 

Problemas Somáticos 2 64 0 50 -2 

Problemas de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade 
10 57 8 55 -2 

Problemas de Desafio e 

Oposição 
2 58 0 50 -2 

Problemas de Conduta  0 50 0 50 0 

Internalizantes, 

Externalizantes e 

Totais 

Problemas de Internalização  10 62 7 58 -3 

Problemas de Externalização 4 54 1 48 -3 

Problemas Totais 42 60 21 52 -21 
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Os dados do questionário aplicado ao professor permitiram verificar que a professora 

possui pouco conhecimento sobre a síndrome e que ela avalia as relações com a criança como 

positiva. Observa qualidades no aluno como: alegre, carinhoso, participativo e como 

problemas de comportamentos do aluno, que afetam a rotina em sala de aula, do tipo muito 

falante, ausentar-se da sala e apontar lápis em demasia.  

Os dados referentes ao acompanhamento da implementação do guia de manejo 

comportamental na criança 5 são apresentados na tabela 20. Observa-se que a média total de 

implementação de estratégias foi 1,64. O tipo de estratégia mais utilizada foi a de uso de 

reforçadores para comportamentos adequados com média de 1,75 no cumprimento de 

orientações seguidas pela estratégia de controle de estímulos. Na estratégia de controle de 

estímulos, as orientações incorporadas diariamente nas aulas foram: „aproximar-se quando 

necessitar de atenção‟, „diminuir estímulos que desviam a atenção‟, „diversificar materiais‟ e 

„ensinar a utilizar materiais‟. Na estratégia que combina controle de estímulos e uso de 

reforçadores para comportamentos adequados foram: „checar atividades‟ e „verificar regras 

combinadas em grupo‟.  Do total de orientações a tarefa de controle de estímulos implantada 

com menor frequência foi „solicitar colaboração dos pais‟ na execução de tarefas. As 

principais justificativas oferecidas pela professora quanto ao não cumprimento do guia foram 

relacionados ao controle positivo do comportamento dos alunos em sala de aula. As 

justificativas oferecidas pela professora quanto ao não cumprimento das tarefas do guia 

foram: - a necessidade do cumprimento da rotina escolar e do cronograma de aulas; - a falta 

de tempo que permitisse a implementação das atividades estipuladas no guia; - a falta de 

material pedagógico adequado às necessidades específicas de escolarização da criança 4; - a 

falta de apoio familiar. 
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Tabela 20. Valores e médias obtidas no cumprimento de orientações do guia de manejo 

comportamental em relação à criança 5 

  

Estratégias 
Ch1 Ch2 Ch3 Ch4 Ch5 Ch6 Ch7 Ch8 Média Ch Médias 

C
E

 

1. Organizar material 1 2 2 2 2 2 2 2 1,88 

1,71 

2. Aproximar-se quando necessitar de 

atenção 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Fracionar tarefas 1 2 2 2 2 2 2 2 1,87 

4. Diminuir estímulos que desviam a 

atenção 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

8. Diversificar materiais 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9.  Ensinar a utilizar materiais 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10. Criar portfólio 0 2 2 2 2 2 2 2 1,75 

11. Solicitar colaboração dos pais 1 0 0 0 0 0 0 0 0,13 

12. Incentivar parcerias com os 

colegas 
2 1 2 2 2 2 2 2 1,88 

13. Promover o aluno a assistente de 

sala 
2 2 1 1 2 2 2 1 1,63 

R
f 7. Corrigir atividades e estimular 

positivamente o desempenho 
2 2 2 1 1 2 2 2 1,75 1,75 

C
E

R
f 

5. Estimular e acompanhar 

positivamente tarefas executadas 
2 1 2 2 2 2 2 1 1,75 

1,45 

6. Checar atividades e estimular 

positivamente seu cumprimento 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17. Verificar regras combinadas em 

grupo e estimular positivamente seu 

cumprimento 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18. Dar Instruções para levantar da 

carteira e estimular positivamente seu 

cumprimento 

1 2 1 1 2 1 0 0 1 

19. Lembrar combinados para sair da 

sala e estimular positivamente seu 

cumprimento 

1 2 0 1 0 0 0 0 0,5 

Médias das estratégias 1,56 1,75 1,63 1,63 1,69 1,69 1,63 1,5 1,64 
 

Legenda: CE = Predomínio do controle de Estímulos; Rf = Predomínio do controle do comportamento pelo uso de 

reforçadores para comportamentos adequados; CERf = Predomínio do controle do comportamento mediante 

manejo de antecedentes e uso de Reforçadores para comportamento adequados; Ch = Checklist 
 

O acompanhamento das estratégias implementadas com a criança 5 pode ser visto na 

figura 5, nota-se que ocorreu  diminuição das médias na checagem 3 e 4 seguida por aumento 

e diminuição subsequentes  na checagem 7 e 8.  
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Figura 5. Médias da utilização das estratégias conforme Checklists efetuados na Criança 5 

Resultados da implementação e acompanhamento do guia na amostra total. 

Os dados referentes ao acompanhamento da implementação do guia de manejo 

comportamental de todas as crianças apresentam-se na figura 6. Observa-se que a utilização 

de controle de estímulos obteve maior ocorrência em C1, o uso de reforçadores teve maior 

ocorrência em C5 e a combinação Controle de Estímulos e Uso de Reforçadores para 

comportamentos adequados foi maior em C3. Verificou-se também que, exceto o professor da 

C2 em relação ao controle de estímulos e uso de reforçadores para comportamentos 

adequados, os professores restantes utilizaram todas as estratégias em média algumas vezes. 

No geral a estratégia mais utilizada foi a de controle de estímulos, seguida de uso de 

reforçadores positivos e posteriormente a que combina as duas estratégias.  

Uma análise geral dos conhecimentos que os professores têm sobre a síndrome mostra 

que estes não foram capacitados para compreender especificidades do fenótipo 

comportamental e cognitivo da doença.  
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Legenda: CE = Controle de Estímulos; Rf = Uso de reforçadores para comportamentos adequados; CERf =  

Controle de Estímulos e Uso de Reforçadores para comportamento adequados 

 

Figura 6. Médias da utilização das estratégias de CE, Rf e CERf conforme Checklists 

efetuados em todas as crianças 
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6 – DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
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6. Discussão de Resultados 

O estudo de revisão sistemática de Harrison, Thompson e Vannest (2009) apresentou e 

discutiu as evidências da eficácia de diversos tipos de intervenções do TDAH no 

desenvolvimento típico. Os critérios de inclusão dos artigos revisados foram: estudos com 

grupos amostrais de pessoas com TDAH e o tipo de tratamento, no caso o multimodal cujo 

fim é a combinação de intervenção medicamentosa, comportamental e acadêmica. Nele os 

autores discutem indicadores de eficácia de estudos cujos procedimentos de intervenção eram 

baseados na ABA. Entre as estratégias e técnicas utilizadas tiveram destaque a Economia de 

Fichas, o uso de reforçamento diferencial para comportamentos adequados, programas de 

treino de pais e professores e manejo de contingências para solução de problemas. Os 

resultados dos trabalhos analisados mostraram melhoras em indicadores comportamentais de 

desatenção e hiperatividade, porém uma das limitações da revisão acusou uma escassez de 

trabalhos publicados sobre estudos de intervenção no contexto de sala de aula. 

Seguidamente discutir-se-ão individualmente os resultados da implementação do 

programa de intervenção e na sequência será avaliado de maneira conjunta a viabilidade de 

aplicação do programa no contexto de sala de aula. 

 

 Criança 1 

Ao comparar as taxas de comportamentos de hiperatividade/impulsividade com as de 

desatenção, na tabela 5 percebe-se que as primeiras foram mais elevadas. A partir da variação 

dos escores brutos da tabela 6 foi observado em C1 que houve uma diminuição maior nos 

indicadores hiperatividade/impulsividade medidos pela Escala de Transtorno de Déficit de 

Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik diferente da melhora 

observada na escala de Déficit de Atenção, embora a classificação de ambas tenha se mantido 

dentro da média durante todas as fases da implementação do guia. Resultados diferentes 

obtiveram-se no Formulário para professores TRF/6-18 já que não houve diminuição dos 

escores brutos das escalas que avaliavam Problemas de Atenção e Problemas de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade entre a primeira e última avaliação. Ao contrário disto, houve 

aumento de 2 e 3 pontos brutos respectivamente. É provável estabelecer duas hipóteses para 

estes achados contraditórios.  

A primeira diz respeito à validação das escalas na população brasileira. A Escala de 

Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade Versão de Professores de Benczik está 

validada na população brasileira e, de outro, os itens que compõem a mesma, diferente dos 

itens do TRF/6-18, são mais específicos em relação a contexto escolares o que pode facilitar 
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ao professor a avaliação da criança. Observa-se na escala de Benczik que 14 dos 28 itens 

(50%) que fazem referência aos problemas de comportamento de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade estão relacionados ao contexto de sala de aula. Entretanto 

somente 13 itens de um total de 39 itens (aproximadamente 34%) das escalas de Problemas de 

Atenção e Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade do TRF/6-18 fazem alusão ao 

contexto de sala de aula. A segunda hipótese diz respeito ao tempo de implementação do guia 

em C1 que foi de 6 semanas sendo inferior ao tempo de aplicação do guia nas demais crianças 

que ultrapassaram 8 semanas. No caso da C1 a mesma foi inserida na amostra com 4 semanas 

de atraso já que a criança anterior, que inicialmente fazia parte da pesquisa, foi excluída 

devido à desistência do professor que solicitou desligamento do estudo. 

O acompanhamento do guia de acordo com a tabela 8 e a figura 1 mostrou que a 

professora de C1 aplicou e cumpriu a maior parte das orientações. Se comparadas com as 

médias de implementação de todas as tarefas que foram superiores a 1,67, apenas as 

estratégias de corrigir atividades e solicitar a colaboração dos pais obtiveram médias igual a 

1,33. Somente uma estratégia não foi utilizada, no caso, lembrar combinados para sair da sala, 

já que a professora justificou a ausência deste comportamento-problema em C1. A tabela 8 

mostra que a professora aplicou com assiduidade a maior parte das estratégias (13 de um total 

de 16), sendo todas focadas no controle de estímulos ou na combinação deste com 

reforçadores positivos para comportamentos adequados. Estudos anteriores realizados em 

crianças com desenvolvimento típico e TDAH mostram a eficácia do manejo de eventos 

antecedentes para diminuir a ocorrência de comportamentos-problema associados com 

desatenção e desligamento da tarefa escolar. (DUPAUL; WEYANDT, 2006). Sabe-se também 

a partir de estudos básicos em AEC que comportamentos operantes são controlados de 

maneira eficaz por estímulos antecedentes e consequentes que alteram a probabilidade de 

emissão de respostas (MATTOS, 1995; SKINNER, 2000; SÉRIO et al.,2002 TODOROV; 

HANNA, 2010). É possível que a diminuição das pontuações dos comportamentos-problema 

observados na tabela 6 tenham sido decorrentes da aplicação das estratégias do guia, 

independentemente do tipo de controle estabelecido (controle de estímulos ou uso de 

reforçadores positivos).  

Embora o Formulário para professores TRF/6-18 não tenha acusado melhora nos 

indicadores de desatenção e hiperatividade, o mesmo foi sensível para indicar amenização de 

outros problemas de comportamento frequentemente associados ao TDAH (HARRIS et al., 

2005; BARKLEY, 2008; NEVES, 2008). Observou-se na tabela 7 a melhora na escala de 

desempenho acadêmico de C1, na capacidade de trabalho assim como diminuição nos escores 
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brutos das escalas Ansiedade e Depressão, Problemas Somáticos e Problemas de Desafio e 

Oposição. Levanta-se a hipótese de que as estratégias do guia tenham desenvolvido também 

uma função discriminativa para controle de outros comportamentos associados à desatenção e 

hiperatividade.  

 

Criança 2 

Conforme a tabela 5, C2 apresentava uma taxa elevada de comportamentos de 

hiperatividade/impulsividade (56 respostas do padrão – tabela 5), se comparada com a taxa de 

respostas do padrão de desatenção (20 respostas do padrão – tabela 5). A tabela 9 mostra que 

houve uma melhora nos comportamentos de desatenção e hiperatividade medidos pela Escala 

de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik, 

conforme os dados da variação dos escores brutos desta tabela. Resultados semelhantes 

obtiveram-se no formulário para professores TRF/6-18 já que também houve a diminuição 

dos escores brutos que avaliaram estes mesmos itens.   

Verificou-se na tabela 9 que houve uma diminuição maior dos escores entre a primeira 

e a segunda fase do que entre a segunda e a terceira fase. No caso específico da área de 

hiperatividade/impulsividade esta variação pode ser confirmada também na classificação do 

escore que passou de uma criança com hiperatividade/impulsividade acima da expectativa 

para a idade para uma classificação mais amena que a localiza dentro da expectativa para a 

idade. De acordo com a escala Benczik o aumento dos escores da segunda para a terceira fase 

mostra que o padrão comportamental de desatenção e hiperatividade provavelmente foi e está 

sendo fortalecido por outras variáveis ambientais ou biológicas não controladas pelo guia. 

Não há como afirmar que as estratégias do guia tenham sido as únicas variáveis controladoras 

responsáveis por esses efeitos positivos sobre os problemas de comportamento de desatenção 

e hiperatividade/impulsividade. Mas, parte-se da hipótese de que o guia parece ter sido eficaz 

na melhora desses problemas pelos resultados da variação observada na tabela 9.  

Sabe-se que em AEC o desenvolvimento de delineamentos experimentais intra-

sujeitos é recomendável em condições nas que o comportamento do sujeito é heterogêneo 

(LOURENÇO; HAYASHI; ALMEIDA; 2009). Como a reversão do comportamento 

melhorado não seria desejável por razões éticas obvias; a técnica de linha de base múltipla 

pode ser uma alternativa viável, considerando que foi realizada com a criança a observação 

ampla de diversos comportamentos emitidos em sala de aula e que estes são compatíveis com 

o padrão comportamental do TDAH. Sabe-se que o presente estudo não optou pelo 

delineamento experimental, porém o mesmo permite pressupor que certamente houve 
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variáveis que não foram controladas que devem ter contribuído para o aumento de problemas 

registrados pela escala Benczik da segunda para a terceira fase de avaliação. O 

acompanhamento do guia, de acordo com a tabela 11 e a figura 2 mostrou que a professora de 

C2 aplicou e cumpriu a maior parte das orientações (12 de 16 orientações com foco no 

controle de estímulos ou na combinação deste com reforçadores positivos para 

comportamentos adequados), mas justamente entre as semanas cinco e seis o uso das 

estratégias do guia diminuiu. É provável que essa queda na implementação possa ter 

contribuído para esse aumento de comportamentos de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade da segunda para a terceira fase de avaliação.  

 

Criança 3 

De acordo com a tabela 5 foi observado na C3 um número maior de comportamentos-

problema de desatenção (54 respostas) se comparado com o padrão de 

hiperatividade/impulsividade. Inclusive a taxa de frequência maior registrada correspondeu à 

resposta de envolver-se em estímulos alheios às atividades em sala de aula (39 respostas).  

Nas variações obtidas nos escores brutos da Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik mostrados na tabela 12 observa-se na C3 

que houve uma diminuição relativamente baixa nos indicadores de desatenção diferente da 

diminuição de 21 pontos na escala de problemas de aprendizagem. Já, na escala de 

hiperatividade/impulsividade houve aumento de 5 pontos e, esse mesmo aumento do número 

de problemas observou-se em 11 das 14 escalas das síndromes e as orientadas pelo DSM do 

Formulário para professores TRF/6-18 como mostrado na tabela 13. Este aumento dos escores 

brutos variou entre 1 e 6 pontos. Estes achados podem ser analisados a partir dos resultados 

da implementação do guia. 

Na tabela 14 observa-se que a média menor de implementação correspondeu às ações 

focadas no controle de estímulos e, dentro dela a estratégia menos utilizada foi a diminuição 

de estímulos que desvia a atenção da criança. Estímulos alheios à tarefa funcionam como 

antecedentes que são essenciais para a introdução e manutenção de comportamentos 

adequados. Sabe-se que os estímulos antecedentes agem como operações estabelecedoras 

(OE). De acordo com Michael (1982), OE são eventos são eventos, estímulos ou condições de 

estímulos antecedentes cuja presença modifica, momentaneamente, a efetividade de um 

estímulo (como reforçador ou punidor) e, ao mesmo tempo, evoca respostas que, no passado, 

produziram esse estímulo. Na tabela 14 observa-se que a professora de C3 implementou com 

maior frequência o uso da estratégia combinada de controle de estímulos e uso de 
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reforçadores positivos para comportamentos adequados. Contudo, as orientações focadas 

apenas no controle de estímulos foram menores. É provável, de acordo com o conceito de OE, 

que esta baixa implementação de controle de estímulos tenha diminuído momentaneamente a 

eficácia da função reforçadora das estratégias combinadas utilizadas (MICHAEL, 1982; 

RAVAGNANI; SÉRIO, 2006).  

Outras três variáveis podem ter contribuído com a baixa diminuição de problemas de 

comportamento conforme os instrumentos utilizados. Uma diz respeito ao uso oscilante das 

estratégias conforme mostrado na figura 3. A segunda é em relação à baixa implementação da 

estratégia de diminuição de estímulos que desviam a atenção da criança (média de 0,36-tabela 

14) e, justamente o comportamento de se envolver em estímulos alheios foi a resposta de 

maior taxa observada em sala de aula de acordo com a tabela 5. A terceira relaciona-se com a 

justificativa da professora de observar e avaliar a C3 como uma criança que desafia e se opõe 

ao estabelecimento de regras e, estudos anteriores mostram que este tipo de comportamento 

está frequentemente associado ao TDAH e interfere consideravelmente no manejo 

comportamental destes (ZENTALL, 2005; DUPAL; WEYANDT, 2006; BARKLEY; 

MARPHY, 2008; GROVE, VILLASEÑOR, SEARLS, 2009).  

 

Criança 4 

De acordo com a tabela 5 foi observado na linha de base comportamental que C4 

mostrou uma taxa elevada de respostas do tipo: levantar da carteira e andar ou correr pela sala 

ou fora dela (25 e 24 respostas respectivamente) e se envolver com eventos alheios às 

atividades em sala (43 respostas). Estas taxas são típicas tanto do padrão desatencional como 

do hiperativo/impulsivo. Nas variações da Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik da tabela 15 observa-se que, embora a 

diferença entre o escore das fases 1 e 3 indique aumento do número de comportamentos 

problema, pode se verificar também que esta pontuação apresentou diminuição de 

comportamentos de desatenção da primeira (61 pontos) para a segunda fase (52 pontos). Já na 

escala de hiperatividade/impulsividade a pontuação manteve-se. Também no TRF/6-18 

verifica-se na tabela 16 que a única escala que mostra a discreta diminuição foi a de 

Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Nas outras escalas com exceção das 

escalas de internalização, externalização e totais, os escores brutos aumentaram levemente 

entre 1 e 5 pontos. Estes dados, se comparados com os resultados da implementação do guia, 

permitem levantar algumas hipóteses. 

Observe-se na tabela 17 e no gráfico 4 que a aplicação das estratégias foi inconstante. 
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A professora iniciou a implementação aumentando o cumprimento das estratégias a maior 

parte do tempo conforme dados dos Checklist 1 e 2 (exceto a tarefa de criar um portfólio), 

depois diminui esta implementação, aumentando-a novamente conforme Checklist 5 e 6, 

diminuindo mais uma vez no Checklist 7 e 8. Sabe-se que o manejo de problemas de 

comportamento demanda intervenções constantes e consistentes (MARTIN; PEAR, 2009; 

LANGBERG et al., 2010), o que parece não ter sido possível para C4.  

Nota-se que as estratégias de dar instruções para sair da carteira e de combinados para 

ausentar-se da sala de aula obtiveram as menores médias, pois foram utilizadas apenas nas 

duas primeiras semanas e estes comportamentos eram os de maior taxa de frequência absoluta 

conforme tabela 5. Justamente estas estratégias são de controle de estímulos antecedentes 

(estímulos discriminativos/Sd) que deveriam ter contribuído para a emissão de 

comportamentos adequados e incompatíveis com o padrão desatencional ou hiperativo 

(BAUM, 1999; SÉRIO et al., 2002; MARTIN; PEAR, 2009).  Alunos com TDAH possuem 

dificuldades para concentrar-se (BARKLEY, 2008), quando se eliminam quaisquer estímulos 

do ambiente que agem como distratores é possível controlar o comportamento-problema e 

propiciar a emissão de novos comportamentos alternativos (GROVE, VILLASEÑOR, 

SEARLS, 2009). 

 

Criança 5 

Na tabela 5, a linha de base comportamental referente à C5 mostra uma elevada taxa 

de respostas do padrão desatencional (envolver-se em eventos alheios às atividades em sala de 

aula), seguida por respostas do padrão hiperativo/impulsivo (levantar-se da carteira e mudar 

de postura). A variação dos escores brutos da Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik da tabela 18 mostra que houve melhora nos 

indicadores de desatenção e hiperatividade medidos pelo instrumento. No Formulário para 

professores TRF/6-18 os escores brutos das escalas que avaliam estes mesmos problemas de 

comportamento também diminuíram entre a primeira e última avaliação como observado nas 

escalas de Problemas de Atenção e Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade, assim 

como nas demais escalas das síndromes, as escalas orientadas pelo DSM e no número total de 

problemas de comportamento cuja variação neste último foi de 21 pontos a menos se 

comparado à avaliação inicial (tabela 19). 

O acompanhamento da implementação do guia de acordo com a tabela 20 mostrou que 

a professora de C5 aplicou e cumpriu a maior parte das orientações. Pelos valores da 

implementação das estratégias verifica-se o cumprimento destas a maior parte das vezes, 
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exceto as tarefas de solicitação de colaboração dos pais e lembrar combinados que não se 

implementaram por não haver necessidade, conforme justificativa da professora. Houve 

estratégias de controle de estímulos antecedentes que foram utilizadas todas às vezes, por 

exemplo, aproximar-se do aluno, diminuir estímulos alheios, diversificar materiais, ensinar a 

utilizar materiais, checar atividades e verificar regras combinadas cuja média de 

implementação foi 2 (muitas vezes). A C5 juntamente com C1 e C2 obtiveram as maiores 

diminuições de pontuação conforme a Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik. Também em C5 verificou-se um discreto 

aumento nos escores que avaliam competências escolares, realização de atividades e 

habilidades de relacionamento social conforme o TRF/6-18 (tabela 19). É provável que as 

estratégias do guia tenham beneficiado C5 na aquisição de outros repertórios 

comportamentais adequados como confirmado em estudos anteriores (DOMINGOS; RISSO, 

2000; GROVE, VILLASEÑOR, SEARLS, 2009).  

 

Discussão geral da implementação do guia em todas as crianças envolvidas 

Conforme apontado por Pereira, Marinotti e Luna (2004) existe no contexto escolar 

uma heterogeneidade de criança para criança e esta diversidade requer pontos de partida 

diferentes para abranger os currículos escolares. Observou-se, a partir dos dados da tabela 6 

que, no caso das crianças participantes deste estudo, embora todos apresentassem padrões 

comportamentais de desatenção e hiperatividade/impulsividade, as taxas de ocorrência 

diferiram de criança para criança. Observou-se também que de modo geral os conhecimentos 

dos professores a respeito da síndrome foi deficitário e esta variável pode controlar 

adversativamente muitos dos comportamentos destes em sala de aula ao não ter preparo 

suficiente para manejar o amplo espectro de alterações de comportamento próprias de 

crianças e adolescentes com SW.  

A figura 6 indica que as estratégias do guia parecem ter sido seguidas na maior parte 

das crianças, embora tenham sido observadas irregularidades de cumprimento destas em C2 e 

C4. Justamente C4 foi na qual mais verificou-se aumento de problemas de comportamento 

conforme resultados da escala Benczik. No geral os professores argumentaram que algumas 

estratégias não foram necessárias, pois não houve ocorrências de problemas de 

comportamento associados às mesmas, por exemplo, sair da sala. Já, a impossibilidade de 

cumprimento de outras estratégias foi justificada pela rigidez da rotina escolar e cronograma 

de aulas, pela falta de tempo, pela falta de material pedagógico adequado às necessidades 

específicas de escolarização da criança e pela falta de apoio familiar, dentre outros. 
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Certamente são fatores essenciais que tendem a aumentar ou manter muitos dos problemas de 

comportamentos verificados nas crianças de acordo, com a tabela 6. 

A estratégia mais utilizada em quase todas as crianças foi a de controle de estímulos. 

Trata-se de um tipo de estratégia que contribui para o desenvolvimento de repertórios de 

autogerenciamento, respostas atencionais mais eficazes, maior concentração nas tarefas, assim 

como comportamentos de seguir instruções. O guia de orientações é uma tentativa de manejo 

de contingências de baixo custo que, pelos resultados da figura 6, foi possível de ser utilizada 

pelos professores de acordo com as orientações. E sabe-se que, de todas as estratégias 

comportamentais de intervenção descritas para amenizar o espectro de sintomas do TDAH em 

contextos familiares, sociais e escolares, as que envolvem a manipulação de estímulos 

antecedentes (controle de Sd) e consequentes (controle de Sr
+
) têm sido muito utilizadas 

(DUPAUL, 2007).  



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - CONCLUSÃO 



83 

 

7. CONCLUSÃO 

Como mostrado no presente estudo, crianças com SW emitem frequentemente 

elevadas taxas de comportamentos de desatenção e hiperatividade/impulsividade.  A 

variabilidade desses comportamentos é ampla e inclui respostas de impulsividade, não 

seguimentos de regras e de ordens, agitação/intranquilidade, desatenção, estereotipias, dentre 

outros. Muitos desses problemas podem funcionar como fatores aversivos para o 

comportamento do professor de ensinar em ambiente de sala de aula (MARTENS; WILSON; 

REUTENS, 2008). As estratégias metodológicas de avaliação e intervenção comportamental 

desenvolvidas pela AEC e ABA contribuem para a verificação dos problemas de 

comportamento e oferecem estratégias de manejo de baixo custo. A maior parte dessas 

estratégias é baseada no controle de estímulos antecedentes e no controle de consequências do 

comportamento (MARTIN; PEAR, 2009).   

Sob estes pressupostos foi desenvolvido o presente estudo numa amostra de cinco 

crianças e adolescentes com SW matriculadas na rede de ensino regular de escolas da cidade 

de São Paulo, Osasco e seus respectivos professores.  O trabalho desenvolveu um guia prático 

e rápido de orientações para manejo de comportamentos de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade em ambiente de sala de aula. Todas as orientações foram 

direcionadas para o professor desses alunos.  

Conclui-se, a partir dos dados coletados que, no geral, os professores puderam 

implementar as orientações do guia. A maior parte destas se aplicou numa frequência que 

oscilou entre muitas vezes (estratégia que foi incorporada diariamente nas aulas) e algumas 

vezes (estratégia utilizada em algumas aulas apenas). Verificou-se no acompanhamento 

efetuado que a aplicação das estratégias foi inconstante, isto é, algumas estratégias eram 

aplicadas quase diariamente e depois essa taxa de aplicação era reduzida e vice versa o que, 

provavelmente, pôde prejudicar a aquisição e manutenção de repertórios comportamentais 

adequados (MARTIN; PEAR, 2009). No entanto a taxa de aplicação de orientações foi 

considerada adequada já que apenas três dos 16 tipos de orientações praticamente não foram 

implementadas. Dentre elas: lembrar combinados para sair da sala, dar instruções para 

levantar da carteira e solicitar colaboração dos pais. Os professores participantes 

argumentaram que não foi possível, devido à necessidade de cumprimento de rotinas 

escolares, cronograma de aulas, falta de tempo, falta de material pedagógico adequado às 

necessidades específicas de escolarização da criança e falta de apoio familiar, dentre outros. 

Houve professores que justificaram o não uso de algumas orientações pelo fato da criança não 
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manifestar o problema de comportamento, por exemplo, lembrar combinados. Os resultados 

mostram que as cinco crianças se beneficiaram do guia, pois foram verificados indicadores de 

diminuição nos escores dos instrumentos de avaliação comportamental TRF/6-18 e na Escala 

de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de Professores de Benczik. 

Inclusive numa das crianças foi verificado um leve aumento nos escores que avaliam 

competências escolares, realização de atividades e habilidades de relacionamento social 

conforme o TRF/6-18 da criança 5.  

 Embora a diminuição de escores nas escalas que avaliam desatenção e hiperatividade 

dos inventários TRF/6-18 e Benczik nem sempre foi observado, em todas as crianças, por 

exemplo, nas crianças 3 e 4; outras escalas desses instrumentos apresentaram redução do 

número de problemas ou mantiveram os mesmos escores brutos verificados na linha de base. 

Por exemplo, problemas de ansiedade, desafio e oposição, problemas de agressividade, 

problemas de conduta, problemas externalizantes e internalizantes. Estes achados podem ser 

considerados satisfatórios tendo em consideração que o TDAH associa-se frequentemente a 

outros problemas de comportamento como desafio oposição e agressividade (BARKLEY, 

2008). E muitos desses problemas afetam consideravelmente a adaptação destes à escola e a 

outros ambientes (MERVIS; JOHN, 2010).  

As justificativas oferecidas pelo não cumprimento de orientações do guia refletem a 

dificuldade dos professores em atender adequadamente muitas das demandas de crianças com 

desenvolvimento atípico, quando são inseridas no ambiente regular de sala de aula. Com 

exceção da criança matriculada em uma escola especial, as demais frequentavam salas com no 

mínimo 25 alunos. Certamente, os fatores citados pelos professores (rotina escolar, 

cronograma, falta de material pedagógico, dentre outros) são variáveis que podem dificultar 

sobremaneira a aplicação de estratégias individuais adaptadas às necessidades específicas 

destas e de outras crianças com deficiência intelectual. Inclusive, os resultados obtidos nos 

permitem recomendar ainda que estas crianças deveriam frequentar as escolas regulares num 

período e no outro receber um apoio pedagógico especial. A isto se soma a falta de 

capacitação e de informações sobre a doença por parte dos professores participantes. 

Como limitações do presente estudo destacam-se alguns aspectos: número amostral 

restrito, tempo breve de aplicação do guia se comparado com estudos anteriores realizados em 

crianças com desenvolvimento atípico que exigem intervenções comportamentais muito mais 

intensas em termos de período de tempo de aplicação. O fato de subordinar o tempo de 

aplicação do projeto ao último semestre letivo da escola impossibilitou a realização de uma 

observação e registro de padrões comportamentais destas crianças após a aplicação do guia o 
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que seria outra medida importante para avaliar a eficácia deste. Outra limitação do estudo foi 

a falta de um controle rigoroso sobre a fidedignidade dos relatos verbais dos professores sobre 

a aplicação do guia em sala de aula. Sobre este último aspecto seria recomendável a 

observação do professor em sala de aula enquanto executa a aplicação das estratégias do guia. 

Assim, para estudos futuros, recomenda-se aplicar este guia em situação experimental 

usando um modelo de linha de base múltipla. Assim, outros dos comportamentos verificados 

mediante observação, poderiam se beneficiar com a aplicação do guia. E ainda, aplicar esse 

modelo de linha de base múltipla em outros ambientes, por exemplo, o familiar. Recomenda-

se também avaliar a eficácia do guia quando aplicado por um período de tempo maior e 

compatível com um ano letivo. Trabalhos futuros também podem inserir junto ao professor 

cursos rápidos de ABA em situação de sala de aula que os capacitem para a utilização mais 

eficaz de estratégias de manejo comportamental assim como de conhecimentos sobre as 

especificidades dos transtornos de desenvolvimento das crianças que são incluídas em sua 

sala de aula. Professores de crianças com outros transtornos do desenvolvimento e problemas 

de comportamento de desatenção e hiperatividade podem se beneficiar também com o guia.   
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ANEXO A – Carta de Aprovação do comitê de Ética 
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ANEXO B – Modelo da Carta de Informação aos Professores 
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ANEXO C – Modelo da Carta de Informação à Instituição 
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ANEXO D – Modelo do Questionário Aplicado na Fase Inicial e Final do Projeto 
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ANEXO E – Modelo do Guia de Orientações aos Professores 
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ANEXO F – Modelo de Descrição do Padrão Comportamental 

Descrição topográfica e operacionalização de respostas compatíveis com padrões 

comportamentais descritos para o TDAH. 
Padrão 

comportamental 

Classe de 

comportamentos 
Caracterização dos comportamentos e exemplos 

DESATENÇÃO 

A - Desviar o olhar do 

professor durante a 

explicação 

Qualquer atividade realizada pelo aluno durante uma explicação 

que caracterize um desvio do olhar do professor durante sua 

realização. Ex.: Deitar na carteira, andar pela sala, mexer na 

bolsa, conversar com o colega. 

B - Desviar o olhar do 

caderno 

Qualquer atividade realizada pelo aluno durante a realização de 

uma tarefa que necessite do caderno, mas que ele não o utiliza. 

Ex.: Deitar na carteira, andar pela sala, mexer na bolsa, 

conversar com o colega. 

C - Deixar de responder 

quando perguntado 

Qualquer atividade realizada quando a professora solicita o 

aluno, mas ele não responde quando perguntado. Ex.: Deitar na 

carteira, andar pela sala, mexer na bolsa, conversar com o(s) 

colega(s), apenas calar-se. 

FACILMENTE 

DISTRAÍDO 

D - Envolver-se em 

eventos alheios as 

atividades em sala 

Qualquer atividade realizada pelo aluno diferente do solicitado 

pelo professor. Ex.: Mexer na bolsa quando deveria realizar um 

exercício, conversar com o(s) colega(s) ao invés de ler o texto, 

andar pela sala ao invés de fazer contas. 

E - Ultrapassar o tempo 

estabelecido para 

concluir tarefas 

Não conclui as tarefas em tempo estipulado. Ex.: Quando a 

professora corrige um exercício em sala e fica explícito que o1 

aluno não o finalizou. 

F - Demorar a iniciar 

tarefas escolares 

Demorar para realizar uma tarefa quando a professora pede para 

que os alunos a executem. Normalmente esses comportamentos 

estão associados a outros que impedem a realização das tarefas, 

como deitar na carteira, andar pela sala, mexer na bolsa, 

conversar com o colega. 

G - Perder coisas 

Não encontra o material quando o necessita para realização de 

uma atividade. Ex.: Quando o aluno perde lápis e borracha, lápis 

de cor, necessários para realização da tarefa.  

INQUIETAÇÃO 

H - Mexer-se e 

contorcer-se na cadeira 

Qualquer movimento do aluno durante a realização de uma 

explanação ou atividade escolar focado no movimento de 

tronco, cabeça ou pescoço. Ex.: Remexer o tronco, pescoço ou 

cabeça.  

I - Mexer mãos e pés 

Qualquer movimento do aluno durante a realização de uma 

explanação ou atividade escolar, que seja focado no remexer de 

pés e mãos. Ex.: Balançar os pés ou movimentar 

excessivamente as mãos. 

J - Mudar de postura 

Qualquer movimento do aluno durante a realização de uma 

explanação ou atividade escolar que faça com que ele se vire na 

cadeira. Ex.: Virar para conversar com o(s) colega(s) de trás.  

K - Falar em demasia 

Fala em situações nas quais se espera que permaneça em 

silêncio. Ex.: Fala durante a explicação do professor, fala 

durante a realização de tarefas individuais, fala quando outros 

estão falando. 

MOVIMENTAÇÃO 

L - Levantar da carteira 

Levanta-se da carteira em situações nas quais se espera que 

permaneça sentado. Ex.: Levanta da carteira durante a 

explicação do professor, durante a realização de tarefas. 

M - Andar ou correr na 

sala ou para fora da sala 

Anda ou corre pela sala ou para fora dessa em situações nas 

quais se espera que permaneça sentado. Ex.: Anda pela sala 

durante a explicação do professor, durante a realização de 

tarefas; pede constantemente para ir ao banheiro ou beber água. 

IMPULSIVIDADE 

N - Ter dificuldade em 

aguardar sua vez 

Dificuldade para aguardar sua vez para a realização de alguma 

atividade. Ex.: O aluno não aguarda ser chamado quando o 

professor distribui determinado material, não aguarda sua vez 

para realizar uma atividade na lousa.  

O - Falar sem ser 

estimulado 

Fala sem ser perguntado ou autorizado, ou sem ser o momento 

adequado. Ex.: A professora dirige a pergunta a outro aluno, 

mas é o aluno observado que responde, durante a explicação 

introduz assuntos não pertinentes.  

P - Interromper outras 

falas 

Intromete-se em uma conversa sem ser solicitado ou autorizado. 

Ex.: Interrompe a explicação do professor, a pergunta do colega, 

o assunto de outra conversa entre os colegas. 
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ANEXO G – Modelo da Folha de Registro de Frequência de comportamento-problema 

Folha de registro de frequência de comportamentos-problema: desatenção,  hiperatividade e  

impulsividade.  
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ANEXO H – Modelo do Checklist  de Acompanhamento do Guia 

 
 


