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RESUMO 

 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é descrito, segundo o 

DSM-IV TR, como um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade mais 

frequente e grave do que o observado em indivíduos de mesma faixa etária. Tal 

condição, muitas vezes, pode prejudicar o processo educacional dessas pessoas. O 

presente trabalho teve como objetivo desenvolver e implementar procedimentos de 

manejo comportamental no contexto de sala de aula e avaliar seus efeitos em alunos 

com TDAH. Para isso, foi utilizado o referencial teórico da Análise do Comportamento. 

Para avaliar o perfil comportamental dos participantes, foram utilizados inventários 

específicos (CBCL/6-18, para pais e TRF/6-18 e Escala Benczik de TDAH para 

professores), além de observação em sala de aula, a partir de um protocolo elaborado 

pelo próprio pesquisador. Participaram do estudo oito crianças do Ensino Fundamental 

da cidade de São Paulo diagnosticadas com TDAH. Foi elaborado um programa de 

treinamento com os professores para manejo comportamental em sala de aula, sob a 

forma de um Guia que foi aplicado em quatro dessas crianças (Grupo Experimental - 

GE). Os resultados foram posteriormente comparados ao grupo controle (GC), formado 

pelas outras quatro crianças. O Guia baseou-se na utilização de estratégias de controle 

de estímulos e de reforçadores. Como resultado, verificou-se que a realização de sessões 

de observação, somada aos relatos de pais e professores, trouxe grande contribuição 

para o estabelecimento do perfil comportamental dos participantes deste estudo. Ao se 

comparar o GE com o GC, verificou-se, na maioria dos alunos do GE, diminuição da 

frequência de comportamentos relacionados à desatenção e à hiperatividade, 

considerados incompatíveis com o processo de aprendizagem na escola; em 

contrapartida, no GC verificou-se aumento da frequência desses comportamentos. Tais 

resultados indicam a eficácia do Guia, mediante mudanças simples em procedimentos 

em sala de aula. Após a implementação desses procedimentos verificou-se, no decorrer 

das semanas, um aumento gradual na sua utilização pelo professor. Conclui-se que a 

aplicação do Guia, nos casos descritos neste trabalho, se mostrou viável e eficaz no 

manejo de diversos comportamentos relacionados à desatenção e à hiperatividade, assim 

como de outros problemas de comportamento comumente associados ao TDAH.   

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Manejo Comportamental; TDAH; 

Protocolo de Observação; Guia de Intervenção. 
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ABSTRACT 

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is described, according to DSM-IV 

TR, as a persistent pattern of inattention and/or hyperactivity that is more frequently 

displayed and is more severe than observed in individuals of the same age. Such 

condition often impairs the individual‟s educational process. This research aimed at 

developing and implementing behavioral management procedures in classroom context 

and assessing their effects in ADHD students. To do so, we resorted to the theory of 

Behavior Analysis. To assess the behavioral profile of participants, specific inventories 

were used (CBCL/6-18 for parents and TRF/6-18 and Benczik scale for teachers), as 

well as classroom observation based on a protocol elaborated by the researcher himself. 

Eight children participated in the study. All of them are Elementary School students 

from São Paulo and have been diagnosed with ADHD. A training program for teachers 

was elaborated to classroom behavioral management on the form of a Guide, which was 

used with four of the children (Experimental Group – EG). Results were subsequently 

compared to Control Group (CG), formed by remaining four children. The Guide was 

based on the use of stimulus control strategies and reinforcers. The results show that 

observation sessions added by parents and teachers reports are significantly useful for 

establishing the participants‟ behavioral profile. When comparing EG and CG it was 

verified that most EG students had a decrease of the frequency of inattention and 

hyperactivity behaviors, which are incompatible with learning process at school; on the 

other hand, CG presented an increase in the frequency of such behaviors. These results 

indicate the efficiency of the Guide through simple changes in classroom procedures. 

After the implementation of these procedures it was verified, along the weeks, a gradual 

increase of its use by the teacher. We conclude that the application of the Guide, in the 

cases described in this work, has proved feasible and effective for the management of 

several behaviors related to inattention and hyperactivity, as well as of other behavioral 

problems commonly associated to ADHD. 

Keywords: Behavior Analysis; Behavioral Management; ADHD; Observation Protocol; 

Intervention Guide. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

É fundamental propiciar um ambiente escolar adequado, bem como refletir sobre 

maneiras de superar as dificuldades de aprendizagem sem, com isso, cair na 

estigmatização e no preconceito. Desse modo, faz-se necessário pensar possibilidades 

de lidar com a diversidade e criar preceitos para melhorar as relações que ocorrem no 

âmbito escolar, e assim, aumentar tanto a qualidade do ensino quanto da aprendizagem 

do aluno. 

Tendo trabalhado nos últimos doze anos como professor de Psicologia Escolar, 

e, por boa parte deste tempo, como supervisor de estágio e na orientação de alguns 

trabalhos de conclusão de curso, que também visam explorar as questões relacionadas à 

escola, tenho me deparado com muitos aspectos creditados às dificuldades de 

aprendizagem. De todas as questões que sempre são levantadas a respeito desse assunto, 

o que mais tem despertado o meu interesse é o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH). Nesse tema, tenho direcionado minha atuação para 

compreender como os professores têm tratado essa problemática e quais estratégias vêm 

sendo adotadas para lidar com as dificuldades manifestadas pelos alunos que 

apresentam sinais de desatenção e hiperatividade.  

Ao dar início ao Doutoramento no Programa de Pós-Graduação em Distúrbios 

do Desenvolvimento comecei a participar de grupos de estudo que desenvolvem 

pesquisas nas áreas de avaliação cognitiva (neuropsicológica) e comportamental de 

crianças com desenvolvimento típico e atípico. Como continuidade natural dessas 

pesquisas, fez-se necessário observar o cotidiano escolar para compreender como a 

escola tem tratado alunos com TDAH Desse modo, foi possível analisar os seguintes 

aspectos do processo educacional em que estão inseridos esses alunos: (1) as práticas 

pedagógicas e suas relações com a produção e/ou manutenção de sinais de desatenção e 

hiperatividade; (2) as consequências dessas práticas em relação ao aprendizado efetivo 

do aluno; (3) o impacto na autopercepção do aluno; (4) o processo de formação de 

professores e sua relação com a política de inclusão.  

Nesse panorama, o presente trabalho investigou aspectos relacionados à 

interação entre professores e alunos com desatenção e hiperatividade. A partir dessa 

investigação foram implementados procedimentos de manejo desses comportamentos 

em sala de aula com o objetivo de facilitar o processo educacional. Este trabalho se 

localiza, então, no contexto de estabelecimento de procedimentos de observação e 
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avaliação de padrões comportamentais de alunos com TDAH e sua relação com práticas 

pedagógicas. Pretende-se, assim, contribuir para o conhecimento sobre intervenções 

eficazes para o aprendizado desses alunos, melhorando a relação entre professores e 

alunos identificados com esse transtorno
1
.  

 

2. INTRODUÇÃO  

 

2.1 Definição e prevalência do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) 

 

O TDAH é classificado, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais - DSM-IV TR (APA, 2002), como um padrão persistente de 

desatenção e/ou hiperatividade mais frequente e grave do que o observado comparando-

se indivíduos de mesma faixa etária. O manual descreve que cerca de 3 a 5% das 

crianças em idade escolar apresentam TDAH, gerando grande preocupação entre 

professores e pais. São frequentemente crianças difíceis de cuidar em casa e de ensinar 

na escola.  

Com relação às taxas de prevalência de TDAH em crianças e adolescentes com 

desenvolvimento típico, Vasconcelos e colaboradores (2003) compararam estimativas 

de diferentes estudos, encontrando ampla variação. Certos estudos apresentam taxas de 

prevalência de 2% e outros, de 16,1%. Essa diferença é atribuída a desenhos 

metodológicos próprios das pesquisas, como, instrumentos utilizados e diferenças entre 

os grupos populacionais. Smalley e colaboradores (2007) conduziram um estudo para 

avaliar a prevalência de TDAH em adolescentes finlandeses e observaram taxas de 

8,5%, sendo a proporção de 5,7 meninos para uma menina, com maior proporção (64%) 

para o tipo desatento, 28% para o tipo combinado e 8% para o tipo predominantemente 

hiperativo/impulsivo. Para determinar as taxas de prevalência do transtorno no Brasil, 

                                                             
1
 Uma vez que o presente trabalho se localiza em uma área de interface entre disciplinas que estudam o 

TDAH (Psicologia, Medicina e Educação) é necessária uma padronização da nomenclatura que permita o 

diálogo entre profissionais de diversas vertentes do conhecimento. Nesse sentido, o termo transtorno será 

utilizado neste trabalho segundo a classificação do DSM IV-TR, que o insere na categoria de síndromes 

ou padrões comportamentais ou psicológicos clinicamente importantes, que ocorrem num indivíduo e 

estão associados com o sofrimento, incapacitação ou com um risco significativamente aumentado de 

sofrimento, morte, dor, deficiência ou perda importante da liberdade. É importante lembrar que a 

classificação de transtornos mentais não classifica pessoas, mas sim, os transtornos que elas apresentam. 
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Pastura, Mattos e Araújo (2007) avaliaram, em uma amostra de escolares do Rio de 

Janeiro, a presença de TDAH associado a outras comorbidades psiquiátricas e 

observaram que a prevalência encontrada para o TDAH foi 8,6% com comorbidades em 

58% dos casos, das quais a mais prevalente foi o transtorno opositivo-desafiador, 

encontrado em 38,5% do total. Esses autores concluem que as taxas de prevalência do 

TDAH e suas comorbidades nas amostras pesquisadas é semelhante àquelas observadas 

em outros estudos da literatura internacional.  

Segundo Smith e Strick (2001), meninas e meninos têm a mesma propensão para 

ter TDAH, mas, no caso de meninos, é mais evidente, pois eles apresentam 

comportamentos agressivos e disruptivos. De acordo com o DSM-IV TR (APA, 2002), 

o transtorno é muito mais frequente no sexo masculino, sendo que as razões masculino-

feminino variam de 4:1 a 9:1, dependendo do contexto (isto é, população geral ou 

clínica). Schwartzman, (2001) considera que a incidência em meninos é três vezes 

maior em relação às meninas, assim como é o caso de várias outras condições 

neurológicas. Como já foi dito, trata-se de um transtorno que gera preocupação por 

possíveis comprometimentos nas relações sociais, familiares e educacionais.  

O TDAH não está associado a déficits intelectuais, mas compromete habilidades 

de direcionamento e manutenção da atenção para que se execute ou conclua 

determinada tarefa. Como resultado disso, de modo geral, muitas crianças e 

adolescentes com TDAH podem apresentar um desempenho escolar desfavorável que, 

se não detectado a tempo, pode causar grandes lacunas acadêmicas, que prejudicarão as 

séries posteriores, uma baixa autoestima, além de aumentar a chance da ocorrência de 

comorbidades na adolescência (PASTURA; MATTOS; ARAÚJO, 2005, 

STEFANATOS; BARON, 2007, PFIFFNER; BARKLEY; DUPAUL, 2008, 

RAMALHO, 2010). Jovens com TDAH estão mais propícios ao abuso de drogas e 

álcool do que outros adolescentes, assim como têm maior propensão a certas 

comorbidades psiquiátricas, como transtornos de ansiedade e depressão (SMITH; 

STRICK, 2001; ARAÚJO, 2002).  

 

2.2 Critérios diagnósticos e tipos do TDAH 

 

De acordo com o DSM-IV TR (APA, 2002) existem três formas distintas de 

manifestação do TDAH: com predomínio de desatenção, de 

hiperatividade/impulsividade e aquela que é fruto da combinação das anteriores. Vale 
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ressaltar que, até o momento, o diagnóstico no TDAH é realizado clinicamente, não 

existindo exames laboratoriais para o seu diagnóstico, sendo que os sintomas são, em 

menor grau, comum a todas as pessoas, o que aumenta a necessidade de diálogo com 

todas as partes envolvidas: criança, família, escola (CALIMAN, 2008). Stefanatos e 

Baron, em uma revisão sobre o TDAH em 2007, descrevem uma série de dificuldades 

com relação à caracterização e formalização do diagnóstico. Segundo eles, muitas delas 

decorrem da existência de comorbidades, além das dificuldades de caracterização 

socioambiental, familiar e cultural. 

O DSM-IV TR (APA, 2002) estabelece vários critérios diagnósticos para o 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. No tocante à Desatenção, estabelece 

que seis (ou mais) dos seguintes sintomas tenham sido observados por pelo menos seis 

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

Frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em 

atividades escolares, de trabalho ou outras; b) Com frequência tem dificuldades para 

manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas; c) Com frequência parece não escutar 

quando lhe dirigem a palavra; d) Com frequência não segue instruções e não termina 

deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais (não devido a 

comportamento de oposição ou incapacidade de compreender instruções); e) Com 

frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades; f) Com frequência evita, 

antipatiza ou reluta a envolver-se em tarefas que exijam esforço mental constante (como 

tarefas escolares ou deveres de casa); g) Com frequência perde coisas necessárias para 

tarefas ou atividades (por exemplo, brinquedos, tarefas escolares, lápis, livros ou outros 

materiais); h) É facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa; i) Com frequência 

apresenta esquecimento em atividades diárias. 

Já em relação à Hiperatividade/Impulsividade, estabelece que seis (ou mais) dos 

seguintes sintomas tenham persistido por pelo menos seis meses, em grau mal-

adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento: (Hiperatividade) - a) 

Frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira; b) Frequentemente 

abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se espera que 

permaneça sentado; c) Frequentemente corre ou escala em demasia, em situações nas 

quais isso é inapropriado (em adolescentes e adultos, pode estar limitado a sensações 

subjetivas de inquietação); d) Com frequência tem dificuldade para brincar ou se 

envolver silenciosamente em atividades de lazer; e) Está frequentemente “a mil” ou 

muitas vezes age como se estivesse “a todo vapor”; f) Frequentemente fala em demasia; 
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(Impulsividade) - g) Frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas 

terem sido completadas; h) Com frequência tem dificuldade de aguardar sua vez; i) 

Frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros (por exemplo, na escola 

ou trabalho e em casa). 

A maior queixa dos professores é de que o aluno não consegue ficar sentado, 

quieto, prestar atenção, terminar os trabalhos ou escutar. Esses comportamentos 

associam-se a uma diminuição no desempenho escolar. Muitos desses alunos também 

são excluídos socialmente, já que costumam apresentar, por exemplo, dificuldade de 

aprender as regras de um jogo ou esperar a sua vez. São alunos impulsivos verbalmente 

e não consideram os efeitos de suas palavras. Essa rejeição social, associada a um baixo 

desempenho escolar, podem ocasionar uma baixa autoestima (SMITH; STRICK, 2001; 

CIASCA, 2004). 

Em revisão bibliográfica, Pastura; Mattos; Araújo (2005) assinalam que vários 

estudos demonstraram uma correlação positiva entre TDAH e mau desempenho escolar. 

Além disso, outros estudos demonstram uma correlação negativa entre elevada 

autoestima e dificuldade de aprendizagem (DA CUNHA; SISTO; MACHADO, 2006; 

KOFLER; RAPPORT; ALDERSON, 2008). Ainda na revisão de Stefanatos e Baron 

(2007), ao se referirem aos problemas relacionados à saúde e ao desenvolvimento, eles 

descrevem os problemas de aprendizado como uma comorbidade comum (entre 20 e 

25%), que pode ocorrer em estágios pré-escolares, afetando a aquisição de habilidades 

linguísticas, matemáticas, dentre outras, necessárias para o aprendizado em etapas 

seguintes. 

 

2.3 Relação entre família, escola, TDAH e o processo de aprendizagem escolar 

 

A intervenção dos pais voltada para as questões educativas é de grande 

importância para essas crianças e adolescentes, uma vez que o ambiente familiar pode 

proporcionar contingências favoráveis à aprendizagem de comportamentos compatíveis 

com o estudo, assim como os de manutenção de interações com colegas e professores na 

escola (ROCHA; DEL PRETTE, 2010). Neste sentido, Hübner (1999), também em uma 

perspectiva da Análise do Comportamento, destaca que os principais aspectos que 

caracterizam um problema de aprendizagem dizem respeito ao repertório do indivíduo e 

a ausência ou falha em habilidades consideradas pré-requisitos, o que não elimina as 
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relações entre estímulos antecedentes e consequentes
2
. As condições consequentes ou 

de reforçamento podem aumentar ou diminuir a probabilidade de que os problemas se 

mantenham ou voltem a ocorrer. Os problemas de estudo podem estar relacionados com 

o insucesso de alunos no cotidiano escolar, mesmo quando ele tem todos os pré-

requisitos para ir bem na escola. O aluno precisa melhorar o seu comportamento de 

estudar, que, como qualquer comportamento, é multideterminado. A família é uma 

destas determinantes.  

O TDAH é considerado um transtorno com efeitos prejudiciais no contexto 

escolar e social (PFIFFNER; BARKLEY; DUPAUL, 2008). Muitos dos problemas de 

comportamento associados podem ser amenizados mediante um controle adequado de 

estímulos e mediante o uso de procedimentos de reforçamento diferencial desenvolvidos 

pela Análise do Comportamento (MOREIRA; TODOROV; NALINI, 2006).  

Singh (2008) ressalta que a complexidade clínica, social e comportamental do 

TDAH cria um enorme desafio para os pesquisadores. Segundo a autora, devem-se 

identificar rotas complexas de desenvolvimento que correlacionem fatores genéticos, 

neurobiológicos e ambientais para a expressão fenotípica do transtorno. Devido ao 

prejuízo familiar, social, escolar, clínico-psiquiátrico e comportamental que o TDAH 

provoca, ações multidisciplinares precisam ser planejadas para a avaliação e tratamento 

do transtorno. 

As dificuldades de aprendizagem são um tópico de grande importância nos 

estudos na área da Pedagogia, Psicologia e Neurociências devido ao efeito de fatores 

multicausais. Isso significa que é necessário levar em conta características específicas 

da própria pessoa, questões familiares, tais como incentivo, participação e nível de 

escolaridade dos pais, características específicas da escola, práticas pedagógicas, espaço 

físico, projeto político pedagógico, formação do professor, equipe técnica de apoio, 

entre outros (VASCONCELOS et al., 2005). 

Uma boa avaliação é fundamental, pois sinais de desatenção podem ocorrer 

devido a uma educação inapropriada, por exemplo, um aluno intelectualmente brilhante 

em uma sala com alunos cujo rendimento esteja muito aquém do seu rendimento. Isso 

pode conduzir à manifestação de comportamentos de envolvimento com estímulos 

alheios às tarefas escolares propostas, devido ao baixo nível de estimulação, apenas por 

                                                             
2
 As contribuições da Análise do Comportamento para compreensão do TDAH serão vistas mais 

detalhadamente no próximo item deste capítulo. 
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desatenção ou por desinteresse pelo assunto abordado. O mesmo pode acontecer em 

uma situação inversa, na qual um aluno com mais dificuldade não consegue 

acompanhar a turma e, então, desiste de tentar e “parte para a bagunça”. Outra situação 

típica em que esses comportamentos são desenvolvidos pelas condutas educacionais, é 

quando os alunos não se adaptam à escola por terem estilos de aprendizagem diferentes 

daquele apresentado pelo professor.  Essas crianças e adolescentes provavelmente não 

possuem TDAH, porém precisam de ajuda para conseguirem superar esses obstáculos. 

As estratégias pedagógicas também podem contribuir para o surgimento de 

comportamentos de desatenção e hiperatividade, pois, embora não causem TDAH, 

podem conduzir a dificuldades de adaptação de crianças e adolescentes ao contexto de 

sala de aula. Essas crianças e adolescentes também precisam de ajuda e de orientação 

(SOUZA et al., 2007). 

Assim como o processo diagnóstico, o tratamento do TDAH também é muito 

complexo, não só pelo caráter dimensional dos sintomas de desatenção e/ou 

hiperatividade, mas também pela alta frequência de comorbidades psiquiátricas que 

podem comprometer a clareza em relação ao diagnóstico (STEFANATOS; BARON, 

2007, SOUZA et al., 2007). Esta incerteza do diagnóstico do TDAH muitas vezes está 

presente na prática clínica, como aponta o estudo de Rafalovich (2005). Na tentativa de 

tornar o processo de avaliação mais preciso, procedimentos que utilizam o desempenho 

neuropsicológico da criança e do adolescente com suspeita de TDAH podem contribuir 

para melhor identificação do transtorno. Além disso, a observação da criança e do 

adolescente em seu ambiente natural de aprendizagem é fundamental para compor um 

perfil comportamental da expressão de sinais de desatenção e hiperatividade, 

juntamente com o relato de seus pais e professores.  

Um recente estudo realizado para explorar a prevalência do déficit de atenção e 

hiperatividade em escolas primárias da Arábia Saudita (ALQAHTANI, 2010) verificou 

que os professores relatam TDAH em uma frequência maior que os pais. Tal estudo 

indica, ainda, que, unindo os relatos de pais e professores, o diagnóstico é mais exato, 

ressaltando também a importância de detectar o TDAH em alunos com idade precoce e 

desenvolver um conjunto específico de intervenções clínicas, pedagógicas e 

psicológicas para tratamento posterior. 

               Muito se discute se esse transtorno é de ordem biológica ou social. Quando 

pensamos em TDAH, ou em qualquer outro tipo de déficit na aprendizagem, não 

podemos desconsiderar os diversos aspectos que podem contribuir para que um 
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desempenho cognitivo se apresente abaixo do esperado (DESIDERIO; MIYAZAKY, 

2007). Para uma boa avaliação, torna-se imprescindível um diagnóstico interdisciplinar 

(MCGONNELL et al., 2009). Uma avaliação completa para o diagnóstico do TDAH 

deve obter informações de diversos profissionais e observar o desenvolvimento geral do 

aluno, considerando as informações advindas dos pais, professores e da própria criança 

ou adolescente, considerando também a evolução do quadro clínico desse aluno, 

conforme descrição do médico que o acompanha (MCGONNELL et al., 2009). 

A consideração de fatores ambientais nos sinais de TDAH motivou Landskron e 

Sperb (2008) a realizar um estudo que investigou a percepção de professores em relação 

aos alunos diagnosticados. O estudo concluiu que tal percepção estava muito mais 

voltada para uma dificuldade individual e patologizante de uma criança ou adolescente 

que não se adéqua aos padrões de comportamento de um modelo preconcebido. Carreiro 

e colaboradores (2007, 2010) verificaram a existência de uma carência de informações 

dos professores do ensino fundamental de escolas públicas e privadas a respeito do 

TDAH, bem como a falta de métodos ou estratégias específicas para a inclusão dessas 

crianças ou adolescentes no processo educacional. Os professores demonstraram 

dificuldade em lidar com os comportamentos dessas crianças ou adolescentes dentro da 

sala de aula e não relataram estratégias particulares ou institucionais para essa 

intervenção. No entanto, quando se discute o TDAH de forma mais ampla, torna-se 

notório que esse é um tema complexo, que extrapola a questão biológica.  

De acordo com a revisão da literatura, que pretendeu abordar a problemática da 

diversidade de dados na investigação do TDAH, Oliveira e Albuquerque (2009) citam 

que, dentre as dificuldades de se estudar esse transtorno, pode-se destacar o 

estabelecimento de critérios de diagnóstico adequados, o aprofundamento das 

especificidades relativas aos tipos de TDAH, a incidência em relação ao gênero e a 

avaliação dos fatores de risco. Tais autores também concluem que é possível que, pelo 

menos uma parte das possíveis inconsistências dos resultados dos estudos avaliados 

derive da dificuldade de controle das inúmeras questões metodológicas que os afetam, 

nomeadamente os critérios de constituição dos participantes, as fontes e contextos de 

informação, os instrumentos de avaliação utilizados, a faixa etária e gênero em estudo, a 

classificação em tipos, a existência, em alguns casos, de comorbidades, a comparação 

com grupos clínicos ou saudáveis, entre outros.  
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2.4 Contribuições da Análise do Comportamento para a compreensão do TDAH 

 

Diante do referencial de análise utilizado no presente trabalho, faz-se necessário 

apresentar alguns dos pressupostos teóricos do Behaviorismo Radical como Filosofia da 

Ciência, elaborado inicialmente por B. F. Skinner, e da Análise do Comportamento 

aplicada ao contexto escolar. Esta apresentação será feita no próximo item e 

contemplará, em especial, os seguintes temas: a diferença entre Análise Experimental 

do Comportamento e Análise do Comportamento; os conceitos de comportamento 

operante e de contingências; os procedimentos de aprendizagem; e o conceito de 

comportamento governado por regras. No item seguinte, serão trabalhadas as 

articulações entre os conceitos apresentados da Análise do Comportamento e a 

perspectiva skinneriana de educação. 

 

2.4.1 Bases Filosóficas e principais conceitos da Análise do Comportamento 

 

O histórico da ciência da Análise do Comportamento remete-se à década de 30 e 

40 do século XX com os trabalhos de Skinner (RIBEIRO; RODRIGUES-ABREU, 

2005) sobre os processos básicos da aprendizagem. Naquela época, a maior parte destes 

procedimentos e processos básicos foi desenvolvida e testada dentro da Análise 

Experimental do Comportamento (AEC).  

Com o desenvolvimento da AEC e do próprio Behaviorismo Radical no seu 

status de filosofia da Ciência, surge e se robustece a Análise do Comportamento. A 

Análise do Comportamento
3
 é um campo de saber que permite aplicar métodos 

analítico-comportamentais em áreas muito diversificadas, inclusive na avaliação e no 

tratamento do TDAH. 

Por vezes, a Análise do Comportamento é avaliada como ciência ou como 

tecnologia. No caso do status de ciência, destaca-se o desenvolvimento de princípios 

                                                             
3
 Conforme Tourinho e Luna (2010) o termo “Análise do Comportamento” se refere a um campo de saber 

multidimensional que inclui pesquisa básica de processos comportamentais, produções metacientíficas ou 

filosóficas e intervenções relacionadas à solução de questões humanas. O termo “Análise Experimental 

do Comportamento” pode desqualificar muitas dessas possibilidades: o reconhecimento de tal amplitude 

da abordagem deve “...trazer consequências para o acesso e atuação de analistas do comportamento em 

contextos variados de produção e gestão de práticas psicológicas na cultura” (p. 12). No caso do presente 

trabalho, trata-se de analisar, avaliar e propor práticas culturais relacionadas ao desempenho de 

professores quando de seu relacionamento em sala de aula com alunos identificados com TDAH.  
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comportamentais básicos de aprendizagem aplicados em seres vivos. Já o status de 

tecnologia refere-se à aplicação destes princípios para o melhoramento de problemas 

humanos e o aprimoramento de métodos objetivos e confiáveis de mensuração e 

observação do comportamento (RIBEIRO; RODRIGUES-ABREU, 2005). 

A Análise do Comportamento considera o comportamento operante como ação 

do organismo no ambiente, sem que seja identificado um estímulo eliciador (como no 

comportamento respondente ou reflexo), ação esta que produz consequências 

(MICHELETTO, 1997; ROSE, 1997). Tais consequências retroagem sobre o 

comportamento, aumentando (nos casos dos procedimentos de reforçamento positivo ou 

negativo) ou diminuindo (no caso dos procedimentos de extinção, punição positiva e 

negativa) sua probabilidade de ocorrência no futuro. 

A suscetibilidade às consequências das próprias ações dos organismos sobre o 

ambiente foi uma das características básicas do comportamento que possibilitou a 

Skinner entender a relação que o comportamento operante estabelece com o ambiente 

em função dos eventos que o antecedem e os que o seguem (SKINNER, 1953:2007)
4
. 

Controles de estímulos antecedentes e consequentes permitem prever e manejar, em 

termos probabilísticos e funcionais
5
, a manutenção, o aumento, a diminuição ou a 

extinção de comportamentos (NEVES et al., 1999; SÉRIO et al., 2002; 

ALBUQUERQUE; MELO, 2005). 

O manejo dos antecedentes e das consequências do comportamento demanda a 

consideração de outro conceito essencial da Análise do Comportamento. Trata-se do 

termo contingência, no sentido de probabilidade de ocorrência de um evento 

comportamental que poderá ser afetado por outros eventos. A ocorrência de 

consequência depende da ocorrência de resposta (SOUZA, 1997). Assim, por exemplo, 

um aluno que grita, anda entre as carteiras e conversa frequentemente com os colegas, 

pode ter tais ações mantidas pela atenção dada pela professora.  Nesse caso, todas essas 

respostas, topograficamente diferentes, são funcionalmente semelhantes e, assim, 

podem ser agrupadas sob uma categoria de análise identificada pela palavra 

hiperatividade. Desse modo, uma consequência contingente a uma ação emitida em uma 

                                                             
4 A data que inicia a citação se refere ao ano da primeira edição da obra, sendo que a data  seguinte se 

refere ao ano da edição lida e utilizada no presente trabalho.  

5
 O Behaviorismo Radical considera que as relações entre ação e eventos antecedentes e conseqüentes 

devem ser analisadas em função de suas constâncias, o que indicará a funcionalidade do comportamento. 

Tal maneira de conceber a análise científica pode ser aprofundada com a leitura de Skinner (1953: 2007). 
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determinada situação pode alterar a probabilidade de ocorrência de uma ação futura em 

situações semelhantes. A noção de probabilidade é importante, uma vez que se parte do 

princípio de que o ambiente e o próprio organismo se modificam.  

Corroborando com tais ideias, Bocchi (2007) destaca que o analista do 

comportamento busca a identificação de contingências que determinam um conjunto de 

comportamentos, sejam eles do professor, dos alunos ou de outras pessoas envolvidas 

no processo de ensino e aprendizagem.  

Na verdade, conceitualmente falando, operantes se manifestam como classes de 

ações das quais uma resposta é um caso (SKINNER, 1953:2007).  São sempre casos 

que são contados ao determinar a frequência, da qual se infere a probabilidade de 

resposta. Todos esses casos ou respostas possuem uma propriedade em comum: 

produzem o mesmo tipo de consequência. O que se observa são eventos ocorrendo em 

uma relação constante, por exemplo, gritar e ser chamado à atenção, e, dessa constância, 

se infere uma relação funcional. O comportamento é adquirido e mantido em função das 

consequências que produz e a funcionalidade inferida da constância observada. Por 

exemplo, conversar constantemente com os colegas e andar sistematicamente pela sala, 

embora topograficamente diferentes, podem ser, do ponto de vista funcional, 

comportamentos semelhantes, uma vez que podem estar sendo mantidos por 

reforçamento positivo. Já um comportamento como brigar com o colega pode ser 

diferente do ponto de vista funcional, na medida em que pode estar sob o controle da 

produção de reforçadores positivos (por exemplo, atenção da professora) ou da remoção 

de situações aversivas (por exemplo, o colega não mais mexer em seu material). Assim, 

a topografia de um comportamento não é suficiente para explicá-lo. Como será visto 

neste trabalho, esse é um ponto fundamental para a compreensão do TDAH. 

As contingências, isto é, as relações entre antecedentes, respostas e 

consequências, afetam de forma diferente os organismos, o que faz com que cada um 

comece, por exemplo, um experimento de uma determinada maneira. A maioria das 

contingências não é controlada precisamente, e, em qualquer caso, elas só são efetivas 

em combinação com o comportamento que o organismo traz para o experimento 

(SKINNER, 1969:1980; MICHAEL, 2000). As técnicas estatísticas não podem eliminar 

essa espécie de individualidade, podendo obscurecê-la e falsificá-la. Uma curva média, 

dada por uma medida de tendência central, raramente representa de modo correto 

qualquer um dos casos que contribuíram para formá-la. Essa é a crítica skinneriana ao 
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uso do método estatístico em psicologia. Em outras palavras, um sujeito não pode ser 

comparado com outro sob o risco de ser tomado como abstração.  

É fundamental que se considere a ação do ambiente ao se estudar um 

comportamento emitido por um organismo, sem compará-lo com outros, mas só consigo 

mesmo. Os tipos de consequência que aumentam a probabilidade de uma resposta são 

chamados de reforço, os quais podem ser positivos, que se referem ao surgimento de 

uma consequência, ou negativos, que se referem à remoção de um estímulo aversivo 

(SKINNER, 1969:1980; 1953:2007). Outros procedimentos se referem à diminuição da 

probabilidade de ocorrência do comportamento. São eles: extinção, quando o 

comportamento deixa de ocorrer em função da ausência de reforçamento positivo; 

punição positiva, que se refere à apresentação de uma consequência aversiva 

contingente ao comportamento; e punição negativa, que diz respeito à retirada de 

reforçadores positivos (MARTIN; PEAR, 2009).  

A punição é a consequência que faz parte do controle aversivo que possibilita a 

diminuição da frequência de um comportamento específico. É mais facilmente 

observada e garante um resultado imediato na relação entre indivíduo punido e agente 

punidor. Porém, seus efeitos colaterais são extremamente ofensivos e capazes de gerar a 

limitação subjetiva. Assim como o reforçamento, ela se divide em dois pólos: positivo, 

quando há o acréscimo de um estímulo aversivo, e negativo, quando há a retirada de um 

estímulo consequente reforçador (MOREIRA; MEDEIROS, 2007; MARTIN; PEAR, 

2009). 

Quando operantes são reforçados, eventos presentes que antecedem esse tipo de 

comportamento podem adquirir propriedades discriminativas e passar a controlar 

respostas futuras. Assim, para compreender as interações entre ambiente e organismo, 

considerar-se-ão três aspectos: a ocasião na qual ocorreu a resposta, a própria resposta e 

as consequências reforçadoras. Como vem sendo discutido e ampliado neste item do 

trabalho, Skinner chama essas relações de contingências de reforçamento. O ambiente e 

o comportamento não são eventos separados, há interação entre ambos. Desse modo, a 

perspectiva skinneriana é interacionista, uma vez que analisa o comportamento como 

resultado da determinação recíproca entre uma ação emitida em certa situação e a 

consequência que produz. Assim, quando da consideração das características que 

definem o TDAH, conforme visto anteriormente é preciso levar em conta as 

contingências que produzem determinados comportamentos tidos como característicos 
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da hiperatividade ou que se referem à ausência de classes de respostas esperadas em 

uma sala de aula e que indicariam atenção por parte dos alunos. 

Conforme afirma Skinner (1969:1980), esquemas de reforçamento intermitente 

geram maior manutenção do comportamento do que o reforçamemento contínuo, 

quando todas as respostas são reforçadas. Nesse sentido, um comportamento como 

levantar de forma sistemática da carteira, frequentemente observado em crianças e 

adolescentes com TDAH, pode ser mais resistente à extinção se for reforçado de forma 

intermitente.  

O comportamento governado por regras é outro conceito fundamental da 

abordagem comportamental, sobretudo para explicitar processos sociais, entre eles os 

escolares.  Do ponto de vista da Análise do Comportamento, o termo comportamento 

verbal, que descreve regras, foi introduzido para demonstrar que a linguagem é um 

comportamento modelado e mantido por consequências sociais e não uma propriedade 

que alguém possua, sendo que, para que haja um comportamento verbal, é necessário 

que haja um falante e um ouvinte, isto é, o chamado episódio verbal. O comportamento 

verbal de uma pessoa depende da cultura na qual ela está inserida para que exista 

reforçamento. Há necessidade, além da presença física, de que o outro consiga 

compreender o que está sendo verbalizado. O ser humano se comporta, na maior parte 

do tempo, de forma verbal, o que caracteriza uma ação indireta no ambiente, tendo seu 

primeiro efeito nos homens. Pensar, imaginar, lembrar, são exemplos de 

comportamentos verbais do tipo encoberto que só são acessados pelo próprio sujeito 

(CATANIA, 1999). Carvalho (2001) aprofunda tal conceito: 

 

As regras que controlam nosso comportamento são aprendidas na 

interação do indivíduo com uma comunidade verbal. São enunciados 

verbais que descrevem contingências, ou seja, sinalizam a possibilidade 

maior ou menor de reforçamento em função do comportamento de 

segui-las ter sido ou não reforçado no passado. Assim, por exemplo, 

posso verbalizar para uma criança: se você ficar brincando a tarde 

inteira e não estudar, será castigada por Deus. Esta regra especifica 

uma contingência: se a criança só emitir comportamentos relacionados à 

classe de brincar, no período da tarde, então será castigada. O castigo, 

claro, normalmente é fornecido pelos pais, embora eventualmente um 

raio possa cair perto do quarto da criança no final da tarde e ser, por ela 

mesma ou por outras pessoas, associado à ira divina (esta, aliás, é a 

característica do chamado comportamento supersticioso). O importante 

a ressaltar aqui é: (1) a regra é sempre verbal, (2) é estabelecida por 

outras pessoas que fazem parte de uma mesma comunidade, (3) sendo 

assim, a regra contém a descrição das contingências que, para aquela 

comunidade, devem controlar o comportamento de seus indivíduos e (4) 

as regras representam a cultura historicamente constituída e acumulada 

de um povo. Neste sentido, as regras possibilitam nossa inserção no 
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mundo da cultura especificamente humana e dependem sempre, para 

serem adquiridas, das interações de falantes e ouvintes (que 

eventualmente podem ser uma mesma pessoa). O acesso à experiência 

acumulada de uma cultura só é possível através da mediação de outras 

pessoas que fornecem regras, estímulos verbais discriminativos, para 

outras pessoas de uma mesma comunidade. Se não fosse por nossa 

capacidade de seguir regras, teríamos de começar tudo de novo, isto é, 

teríamos que aprender através da modelagem, na interação direta (e não 

mediada) entre organismo e ambiente (p. 70-71). 

 

Funcionando como estímulo discriminativo, uma regra é eficaz como parte de 

um conjunto de contingências de reforço, devendo-se incluir também o reforço que 

modelou a topografia da resposta e colocou-a sob o controle do estímulo. Os reforços 

contingentes à estimulação anterior às regras são às vezes os mesmos que modelam 

diretamente o comportamento. Quando este for o caso, a regra é uma forma de 

conselho. Um estabelecimento de propósito pode funcionar como um estímulo 

discriminativo especificador de contingências. A consideração do comportamento 

verbal é aqui feita, uma vez que se tratou neste trabalho do desenvolvimento, 

implementação e avaliação de um guia de intervenção, o que significou o 

estabelecimento de regras do pesquisador para o professor, que, por sua vez, as utilizou 

em sala de aula. Também deve ser ressaltado que o processo de aplicação do Guia foi 

verbalmente reforçado pelo pesquisador, quando dos encontros com os professores, 

conforme será especificado na discussão dos resultados. 

 

2.4.2 Educação e Análise do Comportamento 

 

 Um dos livros que com maior nitidez destacou a necessidade de arranjos ou 

manejos funcionais de contingências, que fossem compatíveis com o desenvolvimento 

de habilidades de aprendizagem, foi escrito por Skinner. Trata-se da obra Tecnologia do 

Ensino (1968:1972). Nela ressalta-se que professor em sala de aula é responsável pelo 

planejamento de situações que possibilitem a emissão de comportamentos, assim como 

pelas consequências desses comportamentos.  O autor assinala: 

 

Um sistema educacional realmente eficiente não pode ser estabelecido até 

que se compreendam os processos de aprendizagem e ensino. O 

comportamento humano é complexo demais para ser deixado à 

experiência causal, ou mesmo organizada no ambiente restrito de sala de 

aula. Os professores necessitam de auxílio. Em particular, necessitam da 

espécie de auxílio oferecida por uma análise científica do comportamento 

(p. 91). 
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Em outro trabalho, Skinner (1969:1980) reitera sua compreensão da educação 

como manejo comportamental: 

  

Ensino é o arranjo das contingências de reforço que acelera a 

aprendizagem. Um aluno aprende sem que lhe ensinem, mas aprenderá 

mais eficientemente sob condições favoráveis. Os professores sempre 

dispuseram contingências eficazes toda vez que ensinaram com sucesso, 

mas estarão mais propensos a fazê-lo se entenderem o que estão fazendo. 

A instrução programada é uma técnica tomada diretamente do laboratório 

operante, e tem por fim maximizar o reforço associado ao controle bem 

sucedido do ambiente. Um programa é um conjunto de contingências que 

modelam a topografia da resposta e põem o comportamento sob o 

controle de estímulos de maneira diligente. Um arranjo igualmente 

importante é o das contingências de reforço na sala de aula, que se 

encarrega da função de „disciplinar‟ (p. 185/186). 

 

Anteriormente, Skinner (1953:2007), já havia definido educação como o 

estabelecimento de comportamentos que serão vantajosos para o indivíduo e para outras 

pessoas no futuro. Os reforços são organizados pela agência
6
 educacional com o 

propósito de condicionar o sujeito. Os reforçadores são geralmente artificiais. A 

educação destaca a aquisição de comportamento em vez de sua manutenção. A 

educação prepara o indivíduo para situações que ainda não surgiram, e os operantes 

discriminativos são colocados sob o controle de estímulos que muito provavelmente não 

ocorrerão em tais situações.  

Consequências não-educacionais determinarão se o comportamento irá ou não se 

manter. A família, ao ensinar muitas coisas à criança ou ao adolescente, funciona como 

uma agência educacional, utilizando reforçadores primários, como água e comida, e 

reforçadores condicionados, como atenção e aprovação. Os reforçadores utilizados pelas 

instituições educacionais são as boas notas, promoções, diplomas, entre outros; e todos 

estão associados ao reforçador generalizado da aprovação. Por já serem bem conhecidos 

os efeitos prejudiciais causados pela punição, outras formas de controle têm se 

desenvolvido na instituição escolar por meio da melhoria dos recursos materiais e 

didático-pedagógicos.  Os alunos que não se adaptam a este modelo educacional são 

frequentemente rejeitados (SKINNER, 1969:1980; 1953:2007). 
                                                             
6
A agência de controle é compreendida como um organismo social capaz de comandar as ações de um 

sujeito perante contingências pré-estabelecidas e conhecidas anteriormente. Por intermédio da 

manipulação das variáveis ambientais, conseguem prever e comandar o indivíduo a tomar certas atitudes 

(BAUM, 1999). A educação manifesta-se como agência controladora, na medida em que visa o 

estabelecimento de comportamentos necessários à adaptação do indivíduo em um contexto social. 

Preparam-no para as situações, funcionam como condicionamento operante e contribuem para que haja 

um treino discriminativo para as contingências futuras (SKINNER, 1953:2007). 
 



34 
 

Os reforçadores condicionados da agência educacional, segundo Skinner 

(1953:2007), podem ficar mais eficientes se houver relação com as contingências 

naturais que surgirão mais tarde. Chama-se de habilidade o resultado de quando os 

reforços educacionais tornam-se contingentes às propriedades topográficas ou intensivas 

do comportamento. O reforço é substituído pelo bom desempenho do aluno, que é 

reforçador por si mesmo. O saber é um dos mais complexos comportamentos do 

homem, sendo, muitas vezes, entendido apenas como a probabilidade de um 

comportamento hábil. Frequentemente, o saber se refere a uma situação controladora 

entre o comportamento e estímulos discriminativos. Não basta ter habilidade, mas ela 

precisa ser emitida no momento adequado. A maioria do saber adquirido na educação é 

comportamento verbal. Os estímulos que geram a ocasião podem ser verbais ou não-

verbais. O estímulo verbal, gerado pelo orador, altera a possibilidade de resposta verbal 

ou não-verbal do ouvinte. Para a aprendizagem ir além dos aspectos mecânicos, deve-se 

fazer com que o saber não inclua apenas o repertório em si, mas todos os efeitos que o 

repertório possa ter sobre outro comportamento. Além de transmitir o saber, a 

instituição educacional faz o aluno pensar, estabelecendo repertório, que permite a 

manipulação de variáveis que geram soluções de problemas, e que é fundamental em 

outras ocasiões futuras. Isso é o autocontrole.  

Assim, no sentido tecnológico, a Análise do Comportamento aplicada ao 

contexto escolar deverá considerar estratégias que maximizem mudanças de 

comportamento adequadas ao contexto escolar. Intervenções proativas  são aquelas que 

envolvem prioritariamente o manejo de eventos antecedentes do comportamento (por 

exemplo, modificar instruções de tarefas em sala de aula). As reativas focalizam a 

implementação de consequências adequadas após a ocorrência de comportamentos 

desejáveis, por exemplo, o reforço positivo (PFIFFNER; BARKLEY; DUPAUL, 2008). 

Zanotto (2004), que analisou a formação de professores na perspectiva da 

Análise do Comportamento, destaca que, para Skinner, a educação pode ter um papel 

diferenciado, podendo produzir a variação necessária à sobrevivência da cultura, 

preparando formalmente e sistematicamente indivíduos aptos a construir uma cultura 

mais forte, preparando-os para lidar melhor com as outras agências de controle, dando 

acesso ao conhecimento sistematizado e garantindo a aquisição de comportamentos de 

autogoverno, que lhes permitirá atuar sob novas contingências. O professor tem papel 
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fundamental, pois ele contribuirá para a sobrevivência da espécie e da cultura. Isso 

exige grande preparo docente
7
.  

Não basta formar adequadamente professores se as contingências sob as quais 

eles trabalham os mantiverem alienados. É uma postura não mentalista
8
 que faz com 

que Skinner (1972) defina educação como um arranjo planejado de contingências. Os 

problemas de ensino passam a ser analisados, não mais como meras características 

cognitivas do aluno, mas a partir das contingências ambientais, sendo os problemas do 

ensino frutos da relação entre indivíduo e ambiente. O indivíduo passa a atuar como 

professor apenas quando a maior eficiência de quem aprende se tornou importante para 

ele. O professor, conhecendo as possibilidades do aluno em termos comportamentais, 

leva-as em consideração ao planejar as condições para uma aprendizagem eficiente e 

sem dificuldades desnecessárias ao aluno.  

Cabe ao professor alterar seus comportamentos como condição para produzir 

mudanças comportamentais no aluno. Ele deve estabelecer quais mudanças relevantes 

quer obter no comportamento do aluno. Esses objetivos dizem respeito ao conhecimento 

que quer transmitir e a quais comportamentos devem ser implementados, de modo a 

formá-lo para o autogoverno. Isso cria os parâmetros necessários para avaliar o 

desenvolvimento do aluno e a eficácia das técnicas de ensino utilizadas. É função do 

professor planejar as contingências instrucionais, dispostas na forma de procedimentos 

de ensino, sob as quais os alunos aprendem, possibilitando uma aprendizagem prazerosa 

e produtiva, sem práticas aversivas (SKINNER, 1968:1972).  

                                                             
7
 Ampliando as análises das contribuições de Skinner para a educação, em especial para a formação do 

professor, Pereira, Marinotti e Luna (2004) consideram que a educação é um sistema composto pelas 

relações imediatas entre professor e aluno e aluno-aluno em sala de aula, e do quadro político-econômico 

que responde pelas políticas públicas nesta área, destacando-se a formação de uma política nacional de 

educação, destinação de recursos, entre outros aspectos. Deve-se assumir que a educação tem por objetivo 

a aprendizagem do aluno, sendo que todas as demais atividades são formas intermediárias de atingir o 

objetivo principal. Os professores têm sido pouco eficientes em sua função de ensinar, pois eles tendem a 

atribuir o fracasso escolar a questões alheias à escola e ao próprio professor. 

 
8 Por mentalismo Skinner entende toda explicação para o comportamento dos organismos que se refere a 

estados mentais, cuja existência independe das interações do sujeito com o ambiente. Trata-se de uma 

postura filosófica de crítica ao dualismo metafísico. Na verdade, tal posição é de natureza política, pois, 

segundo Holland: “As causas interiores servem como justificativa para aqueles que tiram proveito das 

desigualdades. (...) Mas é até mesmo mais importante para a elite que detém o poder convencer aqueles 

situados abaixo que eles mesmos são os culpados por sua própria condição.” (Apud ZANOTTO, 2004, 

p.38). 
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De fato, em revisão de estudos sobre análise funcional para avaliação de 

problemas de comportamento, Ervin, Fuqua e Begeny (1998) ressaltaram que o manejo 

de comportamento pelos professores melhora o comportamento dos alunos. Para isso, a 

análise funcional é fundamental para se pensar as estratégias de intervenção em sala de 

aula.  

 

Na boa instrução, as coisas interessantes deveriam ocorrer depois que os 

estudantes tivessem lido a página ou escutado ou olhado com cuidado. A 

ilustração em quatro cores deveria tornar-se interessante depois que o 

texto que a acompanha tivesse sido lido. Um trecho do filme ou da 

conferência deveria ser interessante apenas se os trechos anteriores 

tivessem sido examinados cuidadosamente e lembrados. De modo geral, 

coisas naturalmente atraentes e interessantes contribuem para os objetivos 

principais da educação apenas quando entram em contingências de 

reforçamento muito mais sutis do que usualmente representadas pelos 

recursos áudio-visuais. (SKINNER, 1968:1972 p. 101) 

 

Embora seja necessário tornar o material mais fácil de lembrar, deve-se também 

dar oportunidade para que o aluno aprenda de modo natural, isto é, que as 

consequências que produz sejam resultado direto de seu comportamento e não apenas de 

instruções verbais.  

Além de uma boa formação, as contingências escolares interferem na prática 

docente, pois, muitas vezes, a organização do trabalho na escola pode continuar 

reforçando e mantendo professores que se comportam apenas por regras, sem 

autocontrole. Além de saber descrever as contingências, os professores precisam ter o 

poder de alterá-las ou exercer o contracontrole
9
 sobre elas. Falar em arranjo de 

contingências é falar em planejamento de ensino, o que exige clareza das mudanças 

comportamentais que se quer obter. Um ensino assistemático impede que o professor 

perceba as suas próprias falhas, inviabilizando possíveis mudanças, o que levará 

inevitavelmente à culpabilização do aluno (ZANOTTO, 2004). No caso específico do 

TDAH, compete ao professor desenvolver estratégias de ensino, fomentando ativamente 

                                                             
9
 Sidman (1995) afirma que o contracontrole deriva de situações aversivas, das quais não se pode escapar. 

Ou seja: “Se as pessoas não podem fugir ou esquivar-se, elas descobrirão uma outra maneira de acabar 

com punições ou ameaça de punição; elas aprenderão como controlar seus controladores. (...) Tanto os 

professores usam de coerção como sua técnica-padrão de controle que alunos os pintam a todos com as 

mesmas cores. Com professores como um grupo tendo se tornado choques condicionados, alunos 

desenvolveram suas próprias medidas-padrão de contracontrole” (p. 224-225). Muitos comportamentos 

tidos como indicadores de TDAH podem estar sob o controle de situações escolares aversivas e, assim, 

funcionar como contracontrole.  
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condições para o aprendizado, manejando contingências e reforçando comportamentos 

compatíveis com os objetivos escolares. 

São as contingências ambientais, e não apenas o aluno, os responsáveis pela 

dificuldade de aprendizagem. O importante não é fornecer ao professor um conjunto de 

procedimentos, e sim levá-lo a entender, por meio da análise de contingências, os 

fundamentos, possibilidades e limites de tais procedimentos. Por exemplo, o professor 

deve conhecer os limites dos controles aversivos
10

, bem como as características de um 

procedimento de modelagem, fazendo com que esteja sempre atento aos 

comportamentos dos alunos. O professor deve também propor e executar procedimentos 

de ensino que garantam a manutenção do comportamento do aluno por meio do 

planejamento de contingências e de reforçamentos em esquemas intermitentes 

(ZANOTTO, 2004). 

O professor, sempre que possível, deve identificar e estimular no aluno padrões 

de comportamento que sejam compatíveis com repertórios apropriados ao contexto 

escolar, sobretudo aqueles envolvidos na aprendizagem acadêmica. Alguns transtornos 

psiquiátricos da infância e da adolescência podem ter associados repertórios 

comportamentais que causam prejuízos na situação de aprendizagem escolar, por 

exemplo, a desatenção e a hiperatividade no TDAH. Quando uma criança ou 

adolescente apresenta um quadro de TDAH, um professor capacitado pode manejar 

diversas variáveis do contexto escolar para diminuir a frequência dos comportamentos 

característicos desse transtorno e aumentar ou instalar classes de comportamentos 

relacionadas à atenção e ao estudo em geral.  

O professor deve prestar atenção àqueles padrões de resposta do aluno que são 

compatíveis com os repertórios que a escola se propõe ensinar, e manejar antecedentes e 

consequências relacionados com estes repertórios. No contexto escolar devem ser 

controlados fatores que propiciem comportamentos que auxiliem a aprendizagem. 

Espera-se que outros comportamentos incompatíveis com a situação de apreender 

                                                             
10 É ressaltado por Skinner (1968:1972) que a educação não deve utilizar controle aversivo: gritos, raiva, 

ridicularização, críticas, perda de privilégios, trabalhos forçados, etc., pois o aluno pode desenvolver 

repertórios comportamentais sutis de fuga, por exemplo, quando está fisicamente presente e olhando para 

o professor ou mesmo para o seu material escolar, porém sem prestar atenção. O aluno pode, inclusive, 

esquecer tudo o que tenha aprendido, sem que alguém soubesse de alguma forma de controle para evitar 

tal situação. Tais reações deixam sequelas emocionais, como medo, ansiedade, raiva; frutos do controle 

aversivo, assim como a fuga e a esquiva, que são comportamentos produzidos pelo procedimento de 

reforçamento negativo. O desafio é fazer o aluno se concentrar sem a utilização de punição. Existem 

algumas alternativas: fazer com que o que deve ser visto ou ouvido pelo aluno seja atraente ou chame a 

sua atenção. Criar ambiente agradável é uma alternativa possível. Todavia, nem sempre a aula pode ser 

atraente. 
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tenham menor probabilidade de ocorrência. Parte-se do pressuposto de que quando o 

professor observa diversos comportamentos não compatíveis com a aprendizagem 

acadêmica na mesma frequência que as respostas de aprender, o resultado em sala de 

aula é caótico. Em muitos transtornos da infância e da adolescência os sintomas são 

problemas comportamentais, e estes podem enfraquecer e concorrer com respostas de 

aprendizagem escolar. Por exemplo, a desatenção e a hiperatividade. 

Na verdade, quando se fala em desatenção está se falando de comportamentos 

incompatíveis (por exemplo, desviar o olhar do professor durante a explicação, correr 

ou andar pela sala, entre outros) com uma classe de respostas que normalmente é 

chamada de atenção. Como se entende atenção na perspectiva comportamental? 

Para Skinner, a atenção refere-se a uma classe de respostas sob controle de 

determinados aspectos do ambiente. Em outras palavras, é comportamento necessário 

para responder apenas a certos aspectos escolhidos, sendo um bom exemplo de 

comportamento preliminar que deve ser ensinado, e que mostra a diferença entre deixar 

o estudante descobrir as técnicas de aprendizagem por si só e formá-lo para o 

autogoverno. O processo central é discriminação e o ensino consiste em arranjar as 

contingências apropriadas. Direcionar a atenção para algo como forma de autogoverno é 

responder a algo de modo que o comportamento seguinte tenda a ser reforçado. Outra 

forma de direcionar a atenção para determinados estímulos, de modo que se possa 

responder mais eficazmente, é construir estímulos suplementares, por exemplo, 

apontando as palavras que estão sendo lidas. “Muito da delicada arte de ver ou ouvir 

não pode ser ensinado só com reforçar o aluno quando responde de maneira a mostrar 

que previamente viu ou ouviu cuidadosamente. É necessário instruir diretamente” 

(SKINNER, 1968:1972, p. 116). 

Para Skinner (1968:1972), qualquer comportamento pode restringir-se ao nível 

privado ou encoberto, desde que as contingências de reforço sejam mantidas, e isto 

acontece quando o reforço é automático ou derivado da eficácia do comportamento 

manifesto na sequência. Dentre os comportamentos encobertos o que melhor pode ser 

observado é o verbal. “Falamos conosco mesmos como falamos alto e respondemos 

como respondemos ao comportamento dos outros ou ao nosso próprio quando falamos 

alto... o comportamento não-verbal pode ser automaticamente reforçador ou reforçado 

graças a seu papel no autogoverno intelectual” (p. 117). 

O comportamento sempre deve ser ensinado no nível descoberto. O que é 

aprendido de forma encoberta necessariamente foi anteriormente aprendido no nível 
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descoberto. Estudar é basicamente prestar atenção, de modo a facilitar a lembrança e 

levar a uma ação mais eficiente.  Ensinar um aluno a estudar é ensinar-lhe técnicas de 

autogoverno, que aumentem a probabilidade de que o que foi visto e ouvido seja 

lembrado. Skinner (1968:1972) destaca que:  

 

Para estudar a página de modo que possa ser lembrada palavra por 

palavra, o aluno deve responder à página de modo que aumente a 

probabilidade de que fale como se estivesse lendo a página quando ela 

não está presente. A página deve efetivamente ser lembrada, embora não 

necessariamente de uma vez só. A eficiência da página como um estímulo 

deve ser progressivamente reduzida à medida que a resposta „lê-la como 

se não estivesse presente‟ ganhe força” (p. 122). 

 

Para Skinner (1968:1972), diante de um problema, o aluno aprende a comportar-

se de modo a maximizar a probabilidade de encontrar uma solução. De modo geral, o 

aluno deve aprender a reconhecer o tipo de problema com que se defronta e a selecionar 

uma técnica adequada. Porém, quando a solução de um problema depende de uma 

sequência de passos, pode haver grande dificuldade, porque muitos passos estão longe 

da solução.  

Em uma análise operante, o estudante, como qualquer organismo, precisa agir 

antes que possa ser reforçado. Mas, é praticamente impossível que o professor 

simplesmente espere a ocorrência do comportamento para que o reforce. Ele deve 

induzir o aluno a agir, sempre com muito cuidado. “O aluno resolverá o problema que 

tem diante de si mais rapidamente com a dica mais forte, mas aprenderá mais para o 

futuro se a dica mais fraca funcionar.” (SKINNER, 1968:1972, p. 135/136) O 

professor deve tentar descobrir o que o aluno ganha ao estudar. A dificuldade com as 

vantagens posteriores é a de que elas só vêm muito depois, sendo difícil conseguir 

utilizá-las durante o processo escolar como reforçadores.  

Para melhorar o ensino é menos importante encontrar novos reforçadores, e sim 

planejar melhores contingências usando os já disponíveis. Naturalmente, o reforço 

imediato e consistente é desejável, mas isso não contraria a importância dos 

reforçadores intermitentes ou remotos. A instrução programada é um esquema para 

fazer bom uso dos reforçadores disponíveis, não só na modelagem de novos 

comportamentos, como na manutenção de determinados comportamentos. Busca-se 

maximizar os efeitos dos reforçadores:  
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Os passos pequenos – para que o reforçamento seja imediato. Quando 

uma passagem demorada deve ser lida antes que a resposta possa ser dada 

e julgada correta, o reforçamento não fica na dependência estrita dos 

estímulos fornecidos pelas primeiras partes da passagem, e as respostas a 

estas primeiras partes não são fortemente reforçadas. Os erros são 

minimizados – e o número de respostas que são automaticamente 

reforçadas como certas é maximizado. (SKINNER, 1968:1972 p. 149) 

 

O reforçamento frequente pode levantar outros problemas se reduzir o poder 

reforçador do professor. Porém, os reforçadores automáticos ou naturais
11

 de estar certo 

e de ir adiante são sempre eficazes. Na análise do ensinar, a palavra contingência tem 

sido menos utilizada que a palavra reforçamento, que ocorre, como foi visto, se a 

resposta, ao ser seguida por uma consequência, tem a sua frequência aumentada. Os 

comportamentos são modificados em contato com o ambiente. As consequências podem 

ser artificiais ou naturais, sendo que as primeiras têm efeitos mais fortes e duradouros 

sobre o comportamento. Isso justifica que, na educação, sejam priorizadas as 

consequências naturais, e exige análise das atividades e tarefas, além de conhecimento 

do repertório comportamental da pessoa com a qual se está trabalhando. É necessário 

substituir gradualmente reforçadores artificiais por reforçadores naturais (MATOS, 

1995). 

A sensibilidade às consequências reforçadoras, artificiais ou naturais não ocorre 

apenas no âmbito escolar. No caso específico de crianças e adolescentes com TDAH, o 

curso crônico do transtorno torna o comportamento dessas pessoas sensível a diversas 

variáveis ambientais, muitas das quais são também provenientes do ambiente familiar.  

Em relação ao ambiente familiar, existem estudos (ANASTOPOULOS; 

RHOADS; FARLEY, 2008; CUNNINGGHAN, 2008) que salientam a importância do 

                                                             
11

 Conforme Carvalho (2010): “Consequências naturais são os reforçadores produzidos diretamente pela 

ação de um indivíduo. Por exemplo, o prazer gerado pela ação de um sujeito de assistir um filme é o que 

o mantém emitindo comportamentos desse tipo. Já as consequências arbitrárias referem-se: (1) aos 

reforçadores fornecidos por outras pessoas e (2) às necessidades deste terceiro elemento - as outras 

pessoas -, que se colocam de forma arbitrária entre determinada ação de um indivíduo e uma determinada 

consequência. Por exemplo, assistir um filme em função de uma solicitação de um professor, 

acompanhada de uma avaliação. Nesse sentido, assistir um filme só se mantém como uma atividade 

motivadora para o aluno se as consequências se tornam naturais ou intrínsecas, diretamente relacionadas 

com o ato de assistir. A distinção entre reforçadores naturais e arbitrários é importante, uma vez que se 

refere diretamente à questão da manutenção do comportamento, isto é, a um dos elementos (o outro é a 

modificação do comportamento) definidores de aprendizagem. Quanto mais o sujeito for capaz de 

planejar as condições ou contingências nas quais seus comportamentos podem ocorrer, de forma 

independente da liberação de consequências arbitrárias, maior a possibilidade da manutenção do 

comportamento. Assim, o uso de filmes como elemento motivador da aprendizagem só faz sentido se: (1) 

o comportamento de assistir filmes dos alunos já é mantido por consequências naturais ou (2) o professor 

estabelecer contingências capazes de fazer a transição das consequências arbitrárias para as naturais” 

(p.2).   
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treino parental e do manejo de diversas variáveis que, ao serem trabalhadas 

adequadamente, contribuem favoravelmente para a melhora de alguns sintomas. 

Entretanto, sabe-se que muitas dessas melhoras acabam não sendo generalizadas a 

outros ambientes, por exemplo a escola, sem a implementação de outras medidas de 

controle em sala de aula. Sabe-se que o uso de muitos dos procedimentos da Análise do 

Comportamento podem reduzir a frequência de comportamentos característicos do 

transtorno e aumentar ou instalar desempenhos acadêmicos e sociais.  

Ao destacar as contingências e regras familiares que minimizam problemas com 

os estudos, Hübner (1999) descreve que as condições antecedentes ao comportamento 

de estudar envolvem estímulos do ambiente de estudo, sendo que os pais atuam como 

facilitadores ou dificultadores desse processo, determinando ou não horários de estudo, 

valorizando ou não o saber, fornecendo ou não o material necessário, entre outras 

coisas. Como possíveis fontes de controle, deve haver coerência entre regras e 

contingências para que o efeito das regras não seja o oposto do desejado, embora o 

poder da regra possa se sobrepor ao das contingências, haja vista que somos uma 

sociedade verbal. Ao falar em casa que, hoje em dia, estudar “não dá futuro”, os pais 

reforçam o comportamento de não estudar da criança ou do adolescente, por mais que a 

criança ou o adolescente seja cobrado a estudar. Nas condições consequentes os pais 

devem evitar as consequências aversivas em prol do reforçamento positivo, como 

elogios sinceros e imediatos, pois o objetivo é ensinar e não eliminar algo. Incentivo 

aliado à clara delimitação de limites, além de disposição de serem continentes e 

modeladores auxiliares do conteúdo escolar, são contingências que aumentam a 

probabilidade de o aluno de estudar (HÜBNER, 1999). Especialmente no caso do 

TDAH, ressalta-se que o sucesso das intervenções no campo educacional depende do 

grau de envolvimento da família, dos professores e da escola (POWER et al., 2009). 

 

2.4.3 Implicações teórico-metodológicas da abordagem comportamental para o 

presente estudo 

 

A análise dos aspectos filosóficos e conceituais da Análise do Comportamento, 

assim como a perspectiva skinneriana da educação, implicaram uma série de 

considerações de ordem teórico-metodológica para o presente estudo, as quais serão 

apresentadas a seguir. 
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 Como foi visto, comportamento é interação. Cabe, pois, ao professor desvendar 

a interação comportamento-ambiente e, mudando o ambiente, modelar o 

comportamento. Já que neste projeto buscou-se elaborar um programa de ensino 

para professores lidarem com sujeitos identificados como portadores de TDAH, 

julgou-se necessário a explicitação dos passos básicos da Análise do 

Comportamento que referenciam propostas de atuação profissional na escola. 

 A análise funcional exige que um comportamento seja considerado em função 

da contingência. . Primeiro é preciso definir qual será o objeto da observação, 

isto é, o que o organismo está fazendo; em seguida, devem ser avaliadas quais 

mudanças ambientais estão sendo produzidas pela ação, ou seja, suas 

consequências, as quais retroagem no organismo, modificando-o; finalmente 

devem-se investigar as condições antecedentes que se tornaram relevantes por se 

associarem a diferentes probabilidades de reforço. A topografia é importante, 

porém é apenas um passo inicial na Análise do Comportamento. A abordagem 

analítico-comportamental caminha para um sistema classificatório funcionalista, 

buscando encontrar regularidades funcionais para comportamentos tipicamente 

abordados pela psicopatologia (BANACO; ZAMIGNANI; MEYER, 2010). 

 A Análise do Comportamento aplicada ao contexto escolar deverá considerar 

intervenções que envolvam prioritariamente o manejo de eventos antecedentes e 

o fornecimento de consequências adequadas após a ocorrência de 

comportamentos esperados no ambiente escolar. Os ambientes escolares que não 

estabelecem procedimentos adequados de controle de estímulos antecedentes e 

consequentes em relação às respostas do aluno contribuem para processos de 

aprendizagem que não atingem os objetivos pré-estabelecidos (SÉRIO et al., 

2002). 

 Analistas do comportamento não utilizam o termo diagnóstico, e sim avaliação 

comportamental, pois diagnóstico sugere uma patologia e a avaliação 

comportamental sugere um processo que avalia as relações entre indivíduo e 

ambiente que mantém um comportamento, sendo a observação sistemática a 

técnica mais importante em avaliação comportamental. Basear-se 

exclusivamente no DSM-IV seria negar todas as etapas da avaliação 

comportamental. Além disso, o caráter estatístico do DSM vai de encontro com 

o pressuposto da Análise do Comportamento de que o sujeito deve ser 
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comparado com ele mesmo, o que leva ao estudo de um sujeito único. Não se 

deve fazer comparação de um sujeito com uma população tida como normal, e 

sim os padrões de comparação estão no efeito que mudanças ambientais podem 

ter no sujeito (BANACO; ZAMIGNANI; MEYER, 2010). Todavia, para 

assegurar o diálogo com as demais áreas do conhecimento envolvidas com a 

compreensão do TDAH, neste trabalho por vezes será utilizado o termo 

diagnóstico conforme o DSM IV, sem perder a perspectiva da Análise do 

Comportamento descrita anteriormente. 

 Cabe uma crítica ao conceito de transtorno, que nos remete a algo que está fora 

da ordem. Se a ordem de um comportamento não foi ainda descrita, isso não 

significa que ele não seja ordenado. Para a Análise do Comportamento, um 

comportamento, por mais incoerente que possa parecer, se mantém no repertório 

em função de sua utilidade para o organismo. Essa concepção é incompatível 

com o conceito de transtorno, que também traz a noção de desadaptabilidade, de 

desordem, pois todo comportamento obedece a leis. O reconhecimento da 

parcela biológica como causa do comportamento não exclui a interação com o 

ambiente como sua parte determinante (BANACO; ZAMIGNANI; MEYER, 

2010). Feitas essas considerações, neste trabalho será utilizada a expressão 

transtorno, compreendendo-o como um padrão comportamental multiderminado 

que pode se tornar incompatível com demandas do ambiente escolar e familiar. 

 Deve-se ter cuidado com a utilização que se faz do DSM-IV como 

instrumento diagnóstico e norteador isolado de ações terapêuticas. No entanto, 

sua importância reside na possibilidade de diálogo que permite entre vários 

profissionais. A questão é que a utilização das descrições contidas no DSM-IV 

não pode implicar em adesão  exclusiva ao modelo diagnóstico (BANACO; 

ZAMIGNANI; MEYER, 2010). Hübner e Marinotti (2004) reconhecem que 

condições orgânicas atípicas interferem no processo de aprendizagem, pois é na 

relação do sujeito, que possui uma determinada estrutura biológica, com o 

ambiente que este processo ocorre. Todavia, deve-se tomar muito cuidado com 

os rótulos diagnósticos que tendem a creditar exclusivamente ao sujeito o fato da 

não aprendizagem. O que está em questão não é a existência de um transtorno, 

mas as consequências que um diagnóstico pode gerar. A nomeação de 

transtornos ajuda profissionais a trocarem experiências sobre o assunto mediante 

agrupamentos, feitos a partir de semelhanças topográficas entre os 
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comportamentos, sem considerar as particularidades de cada caso. É importante 

ressaltar que, muitas vezes, os sujeitos reagem de forma distinta tanto a 

intervenções medicamentosas quanto às contingências ambientais. Por seguirem 

o modelo médico, os diagnósticos de transtornos, como o TDAH, partem do 

pressuposto da existência de uma doença que irá diferenciar o comportamento 

desta criança ou adolescente. No caso do TDAH o diagnóstico é basicamente 

clínico e tende a focar apenas a criança ou o adolescente, negligenciando a ação 

do ambiente. Além disso, o diagnóstico baseia-se na topografia da resposta, e 

não na função da mesma. Contudo, é preciso lembrar que respostas 

topograficamente semelhantes podem ter funções distintas e vice-versa. O 

diagnóstico pode funcionar como pretexto para tirar a responsabilidade de outras 

partes envolvidas no processo: pais, escola, professor, entre outros. A 

intervenção comportamental busca planejar contingências que facilitem 

determinadas aquisições comportamentais, buscando superar déficits nas áreas 

motoras, cognitiva, social e pedagógica; desenvolver repertório de 

autogerenciamento e autocontrole; aprimorar o controle por regras; aprimorar a 

capacidade de autoavaliação da criança e do adolescente, elevando a sua auto-

estima; orientar pais e professores buscando a manutenção e generalização dos 

progressos obtidos, inclusive após o término do processo. Ao se fazer a análise 

funcional do caso, a medicação é uma variável a ser analisada, considerando a 

estigmatização que a criança e o adolescente possam sofrer por tomar 

medicamentos ou passar em um psiquiatra. Tanto o rótulo quanto a medicação 

enfatizam o comportamento-problema, já a intervenção comportamental também 

explora o bom desempenho da criança (HÜBNER; MARINOTTI, 2004). 

 

  Diante das explanações acerca dos conceitos teóricos da Análise do 

Comportamento, percebe-se a importância e a influência dos mesmos no processo de 

observação de crianças e adolescentes com sinais de TDAH. Nota-se que há uma 

dinâmica nas relações estabelecidas, dentre os mais diversos níveis, no âmbito escolar. 

Técnicas punitivas, reforçadoras, descrições topográficas, análises funcionais, 

variabilidade comportamental, seleção por consequências, entre outras, estão presentes 

em nossa sociedade, sendo que a temática estudada não foge à regra. 
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2.5 Avaliação e intervenção em TDAH  

 

Com relação às práticas de atendimento do TDAH com Análise do 

Comportamento, Anhalt, Mcneil e Bahl (1999) desenvolveram um conjunto de 

atividades voltadas para todos os alunos da sala de aula para lidar com comportamentos 

inadaptados, utilizando reforçamento positivo (adesivos com carinhas felizes) e 

estímulo aversivo (adesivos com carinhas tristes). Antes de receber a carinha triste, o 

aluno poderia modificar o comportamento para evitá-la (reforço negativo). Quem 

tivesse mais carinhas felizes no final poderia brincar com um jogo de interesse dos 

alunos (economia de fichas
12

). Ressalta-se que se devem dar elogios logo após a 

aparição do comportamento desejado (reforço positivo). O estudo trabalha com a 

associação de reforço social (elogios) e reforços tangíveis (adesivos), buscando deixar 

mais efetivas as consequências positivas. Os autores destacam ainda a importância dos 

trabalhos em grupo em sala de aula, premiando os comportamentos desejados tanto de 

forma individual quanto grupal. Como resultado, os relatos de TDAH por parte dos 

professores diminuíram, sendo que o modelo de intervenção foi bem aceito por parte 

dos docentes. 

Purdie, Hattie e Carroll (2002) fazem uma revisão de pesquisas de intervenção 

em TDAH publicadas ao longo de uma década, e percebem que essas intervenções 

obtêm bons resultados na mudança de comportamento dos alunos, todavia isso não se 

reflete em melhora no desempenho educacional. Segundo tais autores, o modelo 

psicológico associado à medicação torna-se mais eficiente do que apenas a prescrição 

médica. Há poucas evidências e estudos sobre ganhos clínicos na intervenção com os 

pais. Destaca-se ainda a importância da mudança ambiental. De modo geral, os 

trabalhos existentes não fazem posterior análise dos resultados para verificar a sua 

efetividade. Os autores também ressaltam que a melhora comportamental (por exemplo, 

o aluno pode ficar mais quieto em sala de aula) não significa necessariamente melhora 

de desempenho acadêmico. No contexto educacional, há predominância da intervenção 

medicamentosa, o que demonstra uma necessidade de mudanças na perspectiva 

pedagógica para que se desenvolvam novas formas de intervenção. É fundamental, para 

                                                             
12

 Segundo Martin e Pear (2009) entende-se por economia de fichas um “Programa de modificação de 

comportamento no qual os sujeitos podem ganhar fichas pela emissão de comportamentos desejados, 

podendo trocar suas fichas por uma variedade de reforçadores de troca" (p. 488). 
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isso, que haja uma medida de resultados, em especial através de professores e pais para 

a verificação da sua efetividade. 

Antshel e Barkley (2008), ao discutirem a intervenção psicossocial em TDAH, 

ressaltam a existência de poucos estudos que verifiquem a manutenção na melhora do 

comportamento e sua generalização; o papel da punição, que pode acarretar resultados 

opostos aos desejados, também não é discutido. É necessário haver estudos sobre os 

efeitos colaterais das práticas comportamentais ao se capacitar pais e professores para 

lidar com as crianças e adolescentes, considerando como as técnicas que são aprendidas 

por estes grupos são aplicadas. Os efeitos colaterais da punição podem ser o 

comportamento de fuga, quando o sujeito passa a desenvolver estratégias 

comportamentais capazes de confrontar uma contingência punitiva; comportamento de 

esquiva, quando passa a evitar o confronto com as contingências punitivas relacionadas; 

e contracontrole, quando desenvolve a capacidade de controlar o que, até então, o 

controlava (MOREIRA; MEDEIROS, 2007). 

Na mesma linha, LaForett, Murray e Kollins (2008) destacam a necessidade de 

mais estudos sobre a eficácia dos treinamentos de pais na melhora do comportamento 

do aluno. Ressaltam também que intervenções comportamentais em sala de aula que se 

utilizam de análise de contingências, economia de fichas e treino de habilidade no 

controle da raiva demonstram bons resultados em curto prazo, porém eles não se 

mantêm ao longo do tempo. Existem ainda poucos estudos que fazem um 

acompanhamento longitudinal dos casos. Os estudos disponíveis demonstram que a 

generalização é sempre difícil.  

Outras pesquisas buscaram verificar os efeitos do treinamento comportamental e 

cognitivo com o aluno combinado com o treino de pais nos casos de TDAH, tendo por 

objetivo diminuir os problemas de conduta e melhorar o desempenho acadêmico 

(DUPAUL; ERVIN; HOOKC, 1998; FROELICH; DOEPFNER; LEHMKUHL, 2002; 

LAUTH; HEUBECK; MACKOWIAK, 2006; CHRONIS; JONES; RAGGI, 2006). 

Esses dois aspectos combinados ajudam na diminuição dos comportamentos 

indesejados, porém ainda contribuem pouco para a generalização do comportamento. Os 

estudos utilizaram modelagem de comportamento para instalar repertórios 

comportamentais relacionados ao autogoverno. 

A pesquisa de Carreiro e colaboradores (2007) verificou, em um grupo de 

professores de Ensino Fundamental de escolas particulares e públicas na cidade de São 

Paulo, uma carência de informações a respeito do transtorno, bem como a falta de 
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métodos ou estratégias específicas direcionadas a essas crianças ou adolescentes no 

processo educacional. Em outro trabalho, Carreiro e colaboradores (2010) analisaram, 

por meio dos relatos de professores do ensino fundamental de escolas públicas na 

cidade de São Paulo, expectativas destes e seus possíveis modos de lidar com alunos 

com TDAH. Foram identificados elementos que dificultam o trabalho com esses alunos, 

como o desconhecimento em relação ao transtorno e a baixa comunicação entre os 

professores e destes com os pais. Tais resultados estão de acordo com estudo anterior de 

Rossi (2008).  

Pfiffner, Barkley e Dupaul (2008) destacam alguns motivos para se buscar 

formas não medicamentosas para lidar com a dificuldade de aprendizagem de crianças e 

adolescentes que apresentam sinais de desatenção e hiperatividade. Salienta-se que o 

medicamento não surte efeito em todas as crianças e adolescentes, além disso, podem 

ocorrer efeitos colaterais que prejudiquem ainda mais o seu desempenho e os efeitos 

positivos dos medicamentos nos déficits acadêmicos são limitados. Na mesma linha, 

Corkum, Mcgonnell e Schachar (2010) destacam a importância da intervenção 

acadêmica no tratamento do TDAH, ressaltando que os efeitos dos medicamentos 

aparecem mais nas medidas subjetivas, como as escalas para pais e professores, do que 

nas objetivas, nas quais se encontram as escalas padronizadas. 

Ainda acerca das diferentes possibilidades de intervenção no TDAH, podemos 

destacar a implementação da autogestão visando melhorar as competências dos alunos 

em sala de aula a partir do treino (GUREASKO-MOORE; DUPAUL; WHITE, 2006). 

Na estratégia de utilização de avaliação computadorizada de impulsividade, 

verificou-se que as respostas são mais influenciadas por reforço imediato. Percebe-se 

ainda que a impulsividade é controlada primariamente pelo imediatismo dos 

reforçadores (NEEF et al., 2005). O automonitoramento é outra forma dentre as 

estratégias comportamentais que tem demonstrado bons resultados (HARRIS et al., 

2005).  

Atualmente, ações multidisciplinares precisam ser planejadas para a avaliação e 

tratamento do transtorno (SINGH, 2008), uma vez que as estratégias multimodais de 

intervenção mostram maior eficácia no tratamento do TDAH se comparadas com outros 

tipos de abordagens (BARKLEY, 2008; JENSEN et al., 2005). Tais estratégias 

combinam o uso de intervenções comportamentais e a utilização de medicamentos 

psicoestimulantes, quando necessário. No caso da intervenção comportamental citam-

se, fundamentalmente, as estratégias baseadas na Análise do Comportamento, como 
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treino de professores, treino de pais, treino familiar para solução de problemas, técnicas 

de modificação de comportamento, dentre outros (DUPAUL et al., 2007; BARKLEY, 

2008; LANGBERG et al., 2010; ORTEGA et al., 2010). A abordagem comportamental, 

nesse caso, concentra-se basicamente no manejo de eventos ambientais controladores 

dos comportamentos incompatíveis com atenção (chamados aqui de desatenção), dos de 

hiperatividade/impulsividade, assim como outros comportamentos associados, a saber, 

oposição e desafio.  

Há muito que os problemas de comportamento em sala de aula vêm sendo objeto 

de estudo dos profissionais que trabalham com educação, mesmo sem ainda ser 

chamado de TDAH. Vejamos, por exemplo, os estudos de Bolstad e Johnson (1972) 

sobre autorregulação em sala de aula para comportamentos inadaptados ou o trabalho de 

Winet e Winkler (1972) sobre modificação de comportamentos inadequados em sala de 

aula. 

Assim, intervenções escolares devem possuir estratégias para maximizar os 

comportamentos desejados por meio da manipulação de eventos antecedentes, tais como 

modificar instruções ou o contexto de sala de aula, e da implementação de 

consequências por reforçamento positivo.  Considerando que os professores, em geral, 

não possuem informações sobre o TDAH, é recomendável que se ofereçam 

treinamentos que englobem palestras, vídeos, materiais de leitura breve, entre outros. 

Após o treinamento, que pode ocorrer até mesmo em um dia, é necessário dar posterior 

apoio técnico ao educador no planejamento, implementação e acompanhamento, de 

modo a avaliar a execução do treinamento. Comprometimento e preparo do professor, 

apoio da escola, da família e o número elevado de alunos em sala de aula são aspectos 

que interferem no resultado desse processo de intervenção. Um programa 

comportamental deve buscar ensinar às crianças e adolescentes um conjunto de 

habilidades e comportamentos adaptativos em substituição aos comportamentos tidos 

como inadequados, bem como avaliar o desempenho acadêmico, pois mudança de 

comportamento não significa melhora no desempenho acadêmico.  

Estudo destaca que tanto a modelagem quanto a instrução produzem efeitos 

positivos na aquisição de comportamentos desejados, todavia, a modelagem atinge 

melhores resultados para crianças e adolescentes com ou sem TDAH (NEEF et al., 

2004). Trabalhar com pares de alunos diagnosticados com TDAH utilizando 

reforçamento diferencial para diminuir ou eliminar os comportamentos tidos como 
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indesejáveis também se mostrou bastante eficaz (GRAUVOGEL-MACALEESE; 

WALLACE, 2010), 

Kutcher e colaboradores (2004) e Parens e Johnston (2009) defendem o 

tratamento com psicoestimulante associado à intervenção psicossocial nos casos de 

TDAH sem comorbidade. É recomendado que se realize follow-up, isto é, a verificação 

da manutenção das mudanças ocorridas.  É extremamente importante a identificação e 

diagnóstico precoce do TDAH, considerando que o tratamento é longo e depende da 

participação de pais e professores. O tratamento ideal depende do número de distúrbios 

presentes e da queixa principal. 

Com o objetivo de melhorar o desempenho acadêmico por meio da Análise do 

Comportamento, Hawkins e Axelrod (2008) destacam os poucos estudos existentes 

sobre avaliação comportamental que verifiquem as contingências que mantêm o 

comportamento dispersivo. Foram feitas observações e entrevistas com estudantes que 

se recusavam a fazer uma tarefa, e não com os que não sabiam fazê-la. A cada dez 

minutos que a criança produzisse ela ganharia cinco minutos de tempo livre e um brinde 

(economia de fichas). O trabalho destaca a importância da avaliação funcional para que 

os resultados com a análise comportamental sejam mais eficientes. Uma avaliação 

funcional de causas do comportamento-problema pressupõe a identificação de 

antecedentes e consequências imediatas do comportamento. Os antecedentes são os 

estímulos discriminativos do comportamento. As consequências permitem identificar 

operações de reforço negativo ou positivo que podem controlar o comportamento. A 

avaliação funcional permite identificar os eventos que controlam e mantém um 

comportamento-problema assim como planejar intervenções mais eficazes (MARTIN; 

PEAR, 2009). 

Em trabalho para verificar a eficácia de um programa escolar multicompetente 

para o acompanhamento em sala de aula de crianças e adolescentes com TDAH, 

Miranda, Presentación e Soriano (2002) utilizaram-se de tarefas neuropsicológicas, 

escalas de classe comportamental, observação direta e registros acadêmicos de 50 

crianças para lidar com o TDAH. Após este processo, os professores prepararam os 

alunos de acordo com critérios pré-determinados do que seria avaliado, o que resultou 

em melhora em relação às dificuldades da criança segundo pais e professores. Segundo 

eles, em alguns casos, a criança deixou de apresentar os sinais de TDAH. Em curto 

prazo o programa se mostrou eficiente, todavia é preciso verificar a manutenção dos 
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comportamentos, bem como a necessidade de aumento do treino dos professores sobre 

as necessidades específicas do TDAH. 

Huang e colaboradores (2009), ao estudar a efetividade da terapia 

comportamental com pais no desempenho das crianças com TDAH, verificaram que, 

quando os pais se submetem a tal processo, há melhoras significativas. Os instrumentos 

utilizados para esta avaliação foram o CBCL (Inventário de comportamentos para 

crianças e adolescentes entre 6 e 18 - Inventário para pais) e o TRF (Inventário de 

comportamentos para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos - formulário para 

professores), os quais foram aplicados antes e depois do processo (esses instrumentos 

estão devidamente descritos na metodologia da presente tese). 

 Rossi (2008) considera que o nível de conhecimento dos professores do Ensino 

Fundamental sobre TDAH possibilita a organização de intervenções pontuais que agem 

como estratégias, tanto pedagógicas quanto comportamentais, para melhorar o 

desempenho escolar dos alunos. O resultado de seu estudo aponta para uma falta de 

conhecimento e esclarecimento dos professores com relação aos sintomas do transtorno. 

Corroborando a ideia de que um dos fatores de extrema importância para o 

desenvolvimento do TDAH é a relação que se estabelece entre educador e aluno, 

Dallanora e colaboradores (2007) verificaram a existência de uma mistificação em 

relação ao transtorno, pois há um discurso social, principalmente na escola, de que o 

aluno que não segue as regras ou que não consegue aprender no tempo e no espaço 

determinados pela instituição escolar muitas vezes é considerado hiperativo, mesmo 

sem a devida avaliação.  

Pode-se agora apresentar uma síntese dos principais aspectos analisados pela 

literatura revisada sobre práticas em Análise do Comportamento e TDAH.  

a) Todos os estudos analisados neste trabalho indicam a necessidade de realização de 

um maior número de pesquisas que verifiquem a manutenção do comportamento 

modificado após um processo de intervenção. De fato, a aprendizagem é entendida, 

na abordagem comportamental, como modificação e manutenção de 

comportamento. Assim, faz-se necessário estudos que mostrem a eficácia dos 

procedimentos utilizados para demonstrar se houve realmente aprendizagem. 

b) Os estudos, em geral, usam reforçadores arbitrários ou artificiais e economia de 

fichas para a instalação de comportamentos desejados. No entanto, sabe-se que tais 

consequências têm pouca relação com a manutenção de comportamentos. Assim, 

deve-se pelo menos mesclar o uso de consequências artificiais com as naturais. 
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c) Um dos artigos, que analisa o papel da punição nos processos de intervenção com 

alunos, indica que a punição não garante a manutenção dos comportamentos 

adequados, seja porque estes últimos precisam ser aprendidos, seja porque, na 

ausência do controlador, os comportamentos punidos voltam a ocorrer, além do fato 

de que a punição pode gerar contracontrole, dentre outras consequências. 

d) Os artigos analisados, na sua maioria, apresentam resultados de pesquisas cujo foco 

era a eliminação de comportamentos indesejados. No entanto, sabe-se que a 

instalação de repertórios acadêmicos, tarefa principal da escola, não se realiza 

apenas eliminando-se comportamentos relacionados à hiperatividade e desatenção. 

É preciso, pois, que os treinamentos de professores levem em conta a necessidade 

de ensiná-los a instalar repertórios acadêmicos. 

e) É importante ressaltar também que poucos estudos têm como objetivo instalar e 

manter comportamentos relacionados ao autogoverno, o que é fundamental em um 

processo educacional. 

f) Muitos trabalhos ressaltam a importância do conhecimento e informação do 

professor em relação ao TDAH, o que auxiliará em seu manejo pedagógico com o 

aluno.  

 

Todos estes aspectos acima relacionados foram considerados no momento em 

que este trabalho pensou a intervenção junto aos professores para lidar com o TDAH. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 Desenvolver, implementar e avaliar os efeitos de procedimentos de manejo 

comportamental de alunos com TDAH no contexto de sala de aula. 

 

3.2 Específicos  

 Desenvolver e implementar um protocolo para observação sistemática de 

comportamentos associados à desatenção, hiperatividade e impulsividade em 

sala de aula. 

 Descrever o padrão comportamental das crianças e adolescentes com TDAH a 

partir do relato de professores e pais obtidos por meio de inventários 

padronizados de avaliação. 
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 Comparar relatos de pais e professores com as informações derivadas da 

observação em sala de aula sobre o perfil comportamental destas crianças ou 

adolescentes. 

 Desenvolver e propor, a partir da criação de um Guia, um conjunto de 

procedimentos para manejo comportamental de crianças e adolescentes com 

TDAH por meio da atuação docente em sala de aula. 

 Instrumentalizar o professor na utilização do Guia. 

 Avaliar os resultados obtidos, com uso do Guia, comparando as respostas pré e 

pós-intervenção, por meio de inventários padronizados de avaliação 

comportamental e do protocolo de observação desenvolvido neste estudo. 

 

4. MÉTODO 

 

4.1 Participantes 

 

Participaram desse trabalho oito alunos e seus respectivos pais e professores 

(Quadro 1), do Ensino Fundamental, com idades entre dez e quatorze anos, que foram 

submetidos a protocolos de estudos de Sinais de Desatenção e Hiperatividade e 

identificados por equipes interdisciplinares (compostas por médicos e psicólogos) como 

tendo sinais suficientes para caracterizar o Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, de acordo com os critérios do DSM-IV TR (APA, 2002). Essas crianças 

e adolescentes foram encaminhadas pelos protocolos de atendimentos do Programa de 

Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e do Núcleo de Atendimento Neuropsicológico Infantil 

Interdisciplinar/NANI da UNIFESP. Foi verificado e reportado o uso de medicamentos 

para tratamento de TDAH. Nenhum dos alunos apresentou déficit cognitivo a partir da 

avaliação do WISC – III.  
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Quadro 1: Caracterização dos participantes do estudo 

Partici-

pante 

 

Aluno Responsável Professora 

1 

Nome fictício: E 

Sexo: Masculino 

Idade: 11 anos 

Ano: 5º 

Escola: Pública 

Características: Predominância de Hiperatividade  

Medicamento para TDAH: Já fez uso, entretanto 

não utilizou no período da pesquisa 

Mãe 

Profissão: 

Dona de casa 

Formação: 

Pedagogia 

Disciplina 

lecionada: 

Português 

 

2 

Nome fictício: F 

Sexo: Feminino 

Idade: 14 anos 

Ano: 9º 

Escola: Particular 

Características: Predominância de Desatenção 

Medicamento para TDAH: Já fez uso, entretanto 

não utilizou no período da pesquisa 

Mãe 

Profissão: 

Administradora 

de empresas 

Formação: 

Letras 

Disciplina 

lecionada: 

Português 

 

3 

Nome fictício: G 

Sexo: Masculino 

Idade: 13 anos 

Ano: 5º 

Escola: Pública 

Características: Predominância de Desatenção 

Medicamento para TDAH: Já fez uso, entretanto 

não utilizou no período da pesquisa 

Mãe 

Profissão: 

Dona de casa 

Formação: 

Letras 

Disciplina 

lecionada: 

Português 

 

4 

Nome fictício: H 

Sexo: Masculino 

Idade: 11 anos 

Ano: 6º 

Escola: Particular 

Características: Predominância de Hiperatividade 

Medicamento para TDAH: Utilizou no período 

em que a pesquisa foi realizada 

Mãe 

Profissão: 

Berçarista 

Formação: 

Pedagogia 

Disciplina 

lecionada: 

Todas 
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Quadro 1: Caracterização dos participantes do estudo (Continuação) 

Partici-

pante 
Aluno Responsável Professora 

5 

Nome fictício: I 

Sexo: Masculino 

Idade: 14 anos 

Ano: 6º 

Escola: Pública 

Características: Predominância de Desatenção  

Medicamento para TDAH: Já fez uso, entretanto 

não utilizou no período da pesquisa 

Mãe 

Profissão: 

Técnica de 

enfermagem 

Formação: 

Letras 

Disciplina 

lecionada: 

Português 

 

6 

Nome fictício: J 

Sexo: Masculino 

Idade: 11anos 

Ano: 6º 

Escola: Pública 

Características: Predominância de Hiperatividade 

Medicamento para TDAH: Já fez uso, entretanto 

não utilizou no período da pesquisa 

Mãe 

Profissão: 

Confeiteira 

(autônoma) 

Formação: 

Pedagogia 

Disciplina 

lecionada: 

Português 

 

7 

Nome fictício: K 

Sexo: Masculino 

Idade: 14 anos 

Ano: 9º  

Escola: Particular 

Características: Predominância de Desatenção 

Medicamento para TDAH: Já fez uso, entretanto 

não utilizou no período da pesquisa 

Mãe 

Profissão: 

Auxiliar 

Administrativa 

Formação: 

Letras 

Disciplina 

lecionada: 

Português 

8 

Nome fictício: L 

Sexo: Masculino 

Idade: 10 

Ano: 5º 

Escola: Pública 

Características: Predominância de Desatenção 

Medicamento para TDAH: Já fez uso, entretanto 

não utilizou no período da pesquisa 

Pai 

Profissão: 

Montador de 

móveis 

Formação: 

Pedagogia 

Disciplina 

lecionada: 

Todas  

 

As crianças e adolescentes foram divididas em dois grupos de quatro 

participantes (grupo experimental e grupo controle). Apenas no grupo experimental 

foram implementados os procedimentos de manejo comportamental. Foram utilizados 

como critérios de divisão dos participantes em grupo experimental e grupo controle a 

idade, o conjunto majoritário de sinais (desatenção e hiperatividade/impulsividade) e a 

proveniência do aluno (escola pública ou particular). Ou seja, se no grupo experimental 

houve um aluno com mais sinais de desatenção ou hiperatividade/impulsividade, 

deveria haver no grupo controle um com características parecidas, da mesma forma 

procedeu-se com relação às outras características (Quadro 2). As observações foram 

realizadas em aulas regulares de Português e Matemática, por se tratar das disciplinas 

com o maior relato de ocorrências de dificuldade de aprendizagem.  
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Quadro 2: Caracterização dos participantes em função do pareamento em grupo experimental e controle, 

considerando a idade, conjunto majoritário de sinais e escola pública ou particular 

EXPERIMENTAL CONTROLE 

Participante (ALUNO) 1:  
Sexo: Masculino 

Idade:11 anos 

Escola: Pública 

Características: 

Predominância: Desatenção e Hiperatividade  

Participante (ALUNO) 8: 
Sexo: Masculino 

Idade: 10 anos 

Escola: Pública 

Características: 

Predominância: Desatenção 

Participante (ALUNO) 2: 
Sexo: Feminino 

Idade: 14 anos 

Escola: Particular 

Características: 

Predominância: Desatenção 

Participante (ALUNO) 7: 
Sexo: Masculino 

Idade: 14 anos 

Escola: Particular 

Características: 

Predominância: Desatenção 

Participante (ALUNO) 3: 
Sexo: Masculino 

Idade: 13 anos 

Escola: Pública 

Características: 

Predominância: Desatenção 

Participante (ALUNO) 5: 
Sexo: Masculino 

Idade: 14 anos 

Escola: Pública 

Características: 

Predominância: Desatenção 

Participante (ALUNO) 4: 
Sexo: Masculino 

Idade: 11 anos 

Escola: Particular 

Características: 

Predominância: Desatenção e Hiperatividade 

Participante (ALUNO) 6: 
Sexo: Masculino 

Idade: 11anos 

Escola: Pública 

Características: 

Predominância: Desatenção e Hiperatividade 

 

4.2 Instrumentos 

 

4.2.1 Inventário de comportamentos para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos 

(CBCL/6-18 - Inventário para pais) - Child Behavior Checklist For Ages 6-18.   

(ACHENBACH; RESCORLA, 2001; 2004). 

 

Este instrumento apresenta uma validação preliminar da versão brasileira do 

Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes de 4 a 18 anos (CBCL/4-

18), realizada por Bordin, Mari e Caeiro em 1995. Entretanto, existe outra versão 

(traduzida e retraduzida) que se encontra em processo de adaptação cultural e validação 

por 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. Assim, neste 

estudo optou-se por essa última versão.  
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É um instrumento no qual pais ou responsáveis respondem aos itens de avaliação 

comportamental da criança ou adolescente avaliado, nos últimos seis meses 

(ACHENBACH; RESCORLA, 2001; 2004). As instruções do inventário estabelecem 

que os itens sejam preenchidos com a seguinte pontuação: 0 - se o mesmo não é 

verdadeiro para a criança ou adolescente; 1 - se é um pouco verdadeiro ou às vezes 

verdadeiro e; 2 - se é muito verdadeiro ou frequentemente verdadeiro (ACHENBACH; 

RESCORLA, 2001). Os dados são registrados no programa de computador Assessment 

Data Manager 7.2 (ACHENBACH; RESCORLA, 2001) para a geração dos perfis 

comportamentais. Os escores obtidos permitem identificar o perfil comportamental por 

meio de seis escalas: I) Escala Total de Competências intituladas “Competências em 

Atividades”, “Competência Social” e “Competência Escolar”; II) Escala das Síndromes 

de Problemas de Comportamento, compostas por “Ansiedade/Depressão”, 

“Isolamento/Depressão”, “Queixas Somáticas”, “Problemas de Sociabilidade”, 

“Problemas com o Pensamento”, “Problemas de Atenção”, “Violação de Regras” e 

“Comportamento Agressivo”; III) Escala Total de Problemas 

Emocionais/Comportamentais (soma de todos os itens do CBCL/6-18); IV) Escala de 

Internalização (soma dos escores dos problemas incluídos nas síndromes 

“ansiedade/depressão”, “isolamento/depressão”, “queixas somáticas”); V) Escala de 

Externalização (soma dos escores dos problemas incluídos nas síndromes “violação de 

regras” e “comportamento agressivo”) e VI) Escala Orientada pelo DSM, composto 

pelos itens “Problemas Afetivos”, “Problemas de Ansiedade”, “Problemas Somáticos”, 

“Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade”, “Problemas de Oposição e 

Desafio” e “Problemas de Conduta. De acordo com amostras normativas em função de 

idade e sexo, as faixas de classificação de cada item da escala poderá ser classificado 

em clínico, limítrofe e não clínico. O CBCL/6-18 prevê também a solicitação de 

resposta a questões abertas para menção de doenças e deficiências, para descrição das 

preocupações dos pais sobre as crianças ou adolescentes e para o relato do que as 

crianças ou adolescentes teriam de melhor. O relato dos pais oferece exemplos 

concretos das habilidades da criança ou adolescente. 
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4.2.2 Inventário de comportamentos para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos 

(TRF/6-18) - Teacher’s Report Form For Ages 6-18. Formulário para 

professores (ACHENBACH; RESCORLA, 2001) 

 

Esse inventário é correlato ao CBCL/6-18, entretanto ele é respondido pelo 

professor. Ele possui os mesmos itens do CBCL/6-18 referentes às escalas das 

síndromes de problemas de comportamento, escalas dos problemas de internalização, 

externalização e problemas emocionais e comportamentais e as escalas orientadas pelo 

DSM. Inclui, também, itens específicos para o contexto escolar. Qualitativamente, 

diversos itens que, no CBCL/6-18, são avaliados no contexto da família, no TRF/6-18  

são específicos do contexto escolar. O TRF/6-18 avalia desempenho acadêmico e 

características adaptativas do comportamento da criança ou adolescente, no contexto 

escolar, a partir da opinião do professor.  

 

4.2.3 Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de 

Professores (BENCZIK, 2000) 

 

A escala mede, a partir das respostas de professores aos itens, indicadores 

comportamentais em quatro áreas específicas (1) déficit de atenção; (2) 

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

antissocial.  A escala do instrumento é formada por questões do tipo Likert a partir de 6 

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 por ser utilizada 

para identificação de sinais de desatenção e hiperatividade no contexto escolar.  

 

4.2.4 Protocolo de observação sistemática em sala de aula desenvolvido pelo autor 

 

O protocolo de observação sistemática de comportamentos em sala de aula foi 

estabelecido de acordo com padrões comportamentais típicos de crianças e adolescentes 

com TDAH. Esse protocolo foi desenvolvido a partir das características clínicas do 

transtorno, descritas no manual do DSM-IV TR (APA, 2002), e na Escala de Transtorno 

de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de Professores (BENCZIK, 2000) 

que, como descrito anteriormente, busca contextualizar esses sinais para sala de aula.  
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A observação mostra-se uma ferramenta importante para a análise de uma 

contingência. Os comportamentos são, em um primeiro momento, descritos e 

posteriormente analisados em relação ao contexto no qual foram emitidos. Daí se faz a 

divisão entre análise topográfica e funcional. Essa divisão é imprescindível, pois 

esclarece a diferença que existe entre a emissão de uma resposta e sua consequência, na 

medida em que deixa claro que comportamentos podem ser descritos de forma idêntica, 

mas podem produzir consequências diferentes (SÉRIO et al., 2004). 

O estabelecimento da classificação das respostas de acordo com critérios 

topográficos foi realizado a partir dos princípios básicos da Análise Experimental do 

Comportamento (CATANIA, 1999; MATOS; TOMANARI, 2002). A definição 

operacional e a descrição topográfica destes comportamentos-alvo da observação 

apresentam-se no Quadro 3. A avaliação comportamental neste trabalho foi realizada 

através de procedimentos de observação direta, e permitem, a partir de registros 

topográficos de comportamentos específicos, a realização da avaliação funcional das 

possíveis causas dos comportamentos indesejados (MARTIN; PEAR, 2009; BANACO; 

ZAMIGNANI; MEYER, 2010). 

Para utilizar a observação sistemática é necessário ter alguns cuidados 

importantes: o instrumento não pode conter uma definição pobre sobre o 

comportamento observado, não pode haver baixa confiabilidade por parte dos 

observadores e a observação não pode ser feita pelo viés do observador, e sim do 

instrumento. Esses riscos só serão eliminados com o treino (VOLPE et al., 2005). A 

linguagem utilizada deve ser científica, permeada por objetividade, clareza e exatidão, 

pois descreve somente comportamentos que podem ser observados (FAGUNDES, 

2006). 

Segundo Rudio (2002), a observação sistemática deve ser realizada em 

condições controladas, com o intuito de responder a objetivos preestabelecidos, sendo 

que o planejamento deve incluir a delimitação do campo, do período e da duração da 

observação, dos instrumentos utilizados e o modo que as informações coletadas serão 

registradas. 

Uma vez que o diagnóstico do TDAH é puramente clínico, ou seja, baseado na 

evolução dos sinais e sintomas, a observação se torna elemento fundamental na 

caracterização deste transtorno. A observação sistemática de comportamentos é um 

procedimento de avaliação frequentemente utilizado por psicólogos (HINTZE, 2005; 

MACCONAUGHY et al., 2009a). Para validar sua utilização, todo protocolo de 
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observação deve conter a identificação geral da pessoa a ser observada, a identificação 

das condições em que a observação ocorre e o registro do comportamento e 

circunstâncias ambientais. Será utilizado neste processo o registro de intervalo, que é 

uma variação do registro categorizado em amostra de tempo. Nesse caso, o 

comportamento é previamente definido, a observação é dividida em períodos de tempo 

iguais (neste trabalho é de trinta minutos) e o observador registra a ocorrência em cada 

um desses períodos. Neste trabalho, os intervalos são de cinco segundos (DANNA; 

MATOS, 2006). 

Platzman e colaboradores (1992) desenvolveram 39 estudos com observação 

direta em sala de aula com alunos diagnosticados com TDAH e concluíram que a 

observação direta aumenta a eficácia e a fidedignidade em relação à observação em 

situações controladas em laboratório. É importante verificar quais comportamentos 

distinguem as crianças ou adolescentes com TDAH das demais. Para tanto, é 

imprescindível definir critérios de classificação. A observação sistemática é o método 

mais comumente utilizado para registrar o comportamento de um indivíduo em 

diferentes ambientes. Serve para ajudar na verificação de problemas emocionais e 

comportamentais, auxiliar na criação de intervenções acadêmicas e monitorar o 

progresso de uma intervenção (FAGUNDES, 2006; DANNA; MATOS, 1996, 2006; 

VOLPE et al., 2005).  

Para utilizar a observação sistemática na condição de avaliação direta do 

comportamento é necessário ter alguns cuidados importantes: a) definição clara, 

objetiva e precisa da característica do comportamento que se deseja observar, isto é, 

topografia ou forma, quantidade, intensidade, latência e estímulos que antecedem o 

comportamento em questão; b) definição operacional da resposta, com exemplos claros 

desta; c) testagem do protocolo de registro mediante cálculo de um índice de 

concordância entre observadores treinados (MARTIN; PEAR, 2009; FAGUNDES, 

2006; DANNA; MATOS, 1996, 2006; VOLPE et al., 2005). Na ausência de testes 

definitivos para diagnóstico de TDAH, a observação se torna um procedimento 

fundamental de avaliação de problemas de comportamento associados ao diagnóstico 

clínico desse transtorno (MACCONAUGHY et al., 2009). 

O presente protocolo prevê o registro contínuo de comportamentos-alvo durante 

um período de 30 minutos em cada aula. No Anexo I , apresenta-se o modelo de 

protocolo de observação que foi utilizado.  Esse tipo de estratégia permite o registro de 

cada emissão do comportamento-alvo dentro do intervalo previsto. Essa observação foi 
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efetuada em quatro momentos, ou seja, em quatro aulas diferentes. Posteriormente 

verificou-se eventos que envolviam o professor antes e depois de cada comportamento 

apresentado pelo aluno compatíveis com os padrões típicos de respostas do TDAH.  

Para definir um comportamento, devem-se descrever as características dos 

comportamentos que formam essa classe. A caracterização do  comportamento deve ser 

objetiva, clara, precisa e expressas de forma direta e afirmativa (Quadro 3). A 

linguagem científica bem definida ajuda a eliminar divergências entre observadores com 

relação à interpretação do evento (DANNA; MATOS, 1996, 2006). 

 

Quadro 3. Descrição topográfica e operacionalização dos comportamentos compatíveis com os padrões 

comportamentais descritos para o TDAH 
Padrão 

comportamental 
Comportamentos Caracterização dos comportamentos e exemplos 

D
E

S
A

T
E

N
Ç

Ã
O

 

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 em substituição a olhar para o 

caderno, durante a execução de uma tarefa em que isso é necessário. 

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 se dirige ao 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. 

F
A

C
IL

M
E

N
T

E
 D

IS
T

R
A

ÍD
O

 D - Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala 

Qualquer atividade realizada pelo aluno diferente da 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 concluir as tarefas em tempo estipulado. Ex.: Quando a 

professora corrige um exercício em sala e fica explícito que o aluno 
não o finalizou. 

F - Demorar a iniciar tarefas 

escolares 

Demorar a realizar uma tarefa quando a professora pede para que os 
alunos a executem. Normalmente esse comportamento está associado 

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 encontrar o material quando o necessita para realização de uma 

atividade. Ex.: perder lápis e borracha, lápis de cor, necessários para 

realização da tarefa.  

IN
Q

U
IE

T
A

Ç
Ã

O
 

H - Mexer-se e contorcer-se 
na cadeira 

Qualquer movimento do tronco, cabeça ou pescoço do aluno durante a 

realização de uma explanação ou atividade escolar. 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 

Falar 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. 

M
O

V
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

L - Levantar da carteira 
Levantar-se da carteira em situações nas quais se espera que 
permaneça sentado. Ex.: Levantar da carteira durante a explicação do 

professor, durante a realização de tarefas. 

M - Andar ou correr na sala 

ou para fora da sala 

Andar ou correr pela sala ou para fora dela em situações nas quais se 

espera que permaneça sentado. Ex.: Andar pela sala durante a 

explicação do professor, durante a realização de tarefas; pedir 

constantemente para ir ao banheiro ou beber água. 
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IM
P

U
L

S
IV

ID
A

D
E

 N - Ter dificuldade em 

aguardar sua vez 

Dificuldade para aguardar sua vez quando vários alunos são 
solicitados para a realização de alguma atividade. Ex.: O aluno não 

aguarda ser chamado quando o professor distribui material para a sala 

de aula, não aguarda sua vez quando vários colegas são solicitados 

para realizar uma atividade na lousa.  

O - Falar sem ser estimulado 

Fala sem ser perguntado ou autorizado, ou sem ser o momento 

adequado. Ex.: Responder à pergunta da professora, quando esta foi 
dirigida a outro aluno, introduzir assuntos não pertinentes durante a 

explicação. 

P - Interromper outras falas 

Intromete-se em uma conversa sem ser solicitado ou autorizado. Ex.: 

Interromper a explicação do professor, a pergunta do colega, o 

assunto de outra conversa entre os colegas. 

 

Para verificação da fidedignidade das observações foram verificados os índices 

de concordância entre dois observadores. Foram realizadas quatro verificações de índice 

de concordância, objetivando atingir o maior número possível de comportamentos 

presentes no protocolo. A primeira verificação foi realizada pelo pesquisador, com o 

auxílio de uma aluna de último ano do curso de Psicologia devidamente treinada pelo 

pesquisador. Os observadores fizeram em média vinte observações treino. As outras três 

verificações foram realizadas por duplas de alunos do quinto semestre do curso de 

Psicologia, treinados em média dez horas pelo autor deste trabalho, realizando oito 

observações treinos, com posterior ajuste dos critérios de observação. 

Após o levantamento dos dados, realizou-se análise e interpretação do material 

de pesquisa, verificando-se o índice de concordância entre os dois observadores, sendo 

feita uma análise quantitativa, em um primeiro momento, e, posteriormente, uma análise 

qualitativa dos dados obtidos. 

Ao iniciar-se uma observação com dois ou mais observadores, a fim de que 

registrem comportamentos de um mesmo sujeito, foi importante obter precisão sobre os 

dados para uma maior convicção. Desta forma, os mesmos fatos foram observados no 

mesmo momento por sujeitos distintos, sem que um soubesse o que foi examinado pelo 

outro (FAGUNDES, 2006). É fundamental ter os observadores devidamente treinados 

para fazer a observação direta em sala de aula (MACCONAUGHY et al., 2009b).  

Após esse passo, os registros foram comparados para verificar em que medida 

houve concordância entre os observadores e em que circunstância existiu a 

possibilidade de confiar nas informações registradas (FAGUNDES, 2006). Para tanto, 

foi utilizado o Índice de Concordância, que, no presente caso, se refere a um só 

comportamento e dois observadores. Foi calculado por meio da seguinte fórmula: 
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Portanto, a partir da análise e interpretação do índice de concordância, foi obtida 

uma interpretação mais fidedigna das observações, cujos resultados alcançados serão 

apresentados a seguir. 

 

4.2.4.1 Observação do aluno A para verificação do índice de concordância 

  

O aluno observado tinha 13 anos e estudava em uma escola particular da cidade 

de São Paulo. Segundo o relato dos professores e respostas da mãe ao CBCL, foi 

verificada predominância de sinais de desatenção. Cursava, à época das observações, o 

8º ano do Ensino Fundamental. As observações ocorreram durante as aulas de 

Português da professora, que possuía formação em Letras, e que autorizou a entrada dos 

dois observadores. 

O índice de concordância (IC) referente às respostas de cada um dos padrões 

comportamentais emitidos em sala de aula está descrito na Tabela 1. Do total dos 

dezesseis comportamentos que poderiam ser registrados, apenas os comportamentos de 

quatro padrões comportamentais foram emitidos pelo aluno. Esse participante 

apresentou um quadro predominante de Desatenção, o que justifica o fato de uma 

concentração de respostas dentro do padrão comportamental Facilmente distraído, o que 

caracteriza o subtipo Predominantemente Desatento de acordo com o DSM-IV TR 

(APA, 2002).  

 

Tabela 1: Índices de concordância (IC) entre observadores nas respostas dos padrões comportamentais 

facilmente distraído (D e F) inquietação (J e K) 

 Padrão comportamental 

 Facilmente distraído Inquietação 

Comportamentos 

D - Envolver-se em 

eventos alheios às 

atividades em sala 

F - Demorar a 

iniciar as tarefas 

escolares 

J - Mudar de 

postura 

K - Falar em 

demasia 

Observador 1 55 138 9 6 

Observador 2 38 146 11 0 

IC 81% 97% 90% 0% 

 

Percebeu-se um alto índice de concordância entre os dois observadores no que 

diz respeito aos comportamentos de Envolver-se em eventos alheios às atividades em 

                                           

 Índice de Concordância =            Concordâncias                   x 100 

Concordâncias + Discordâncias 
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sala de aula (81%), Demorar a iniciar as tarefas escolares (97%) e Mudar de postura 

(90%), sendo considerados aceitáveis. No comportamento de Falar em demasia apenas 

um dos observadores fez a descrição de um comportamento que ocorreu uma única vez 

com duração de 1 minuto e 50 segundos, o que levou a um índice de concordância zero, 

uma vez que o outro não relatou tal ocorrência. Em discussão posterior entre os 

observadores verificou-se que o comportamento de fato ocorreu e que deveria ter sido 

anotado por ambos. Tal ajuste permitiu observações mais fidedignas na caracterização 

dos comportamentos deste padrão nos estudos seguintes. 

 

4.2.4.2 Observação do aluno B para verificação do índice de concordância 

 

 O aluno, sujeito dessa observação, tinha 10 anos e estudava em uma escola 

pública da cidade de São Paulo. Segundo o relato dos professores e as respostas da mãe 

ao CBCL, foi verificada predominância de sinais de desatenção e hiperatividade. No 

momento da observação estava curando o 5º ano do Ensino Fundamental. As 

observações ocorreram durante as aulas de Matemática da professora, com formação de 

Licenciatura em Matemática, que autorizou, sem nenhuma objeção, a entrada dos dois 

observadores para a realização do trabalho. 

Nesta situação, foram observadas nove dos dezesseis comportamentos sugeridas 

no protocolo, o que pode indicar sinais de TDAH do tipo combinado. Houve um alto 

índice de concordância em todos os padrões comportamentais verificados pelos dois 

observadores: Mudar de postura (95,8%), Falar em demasia (89,2%), Levantar da 

carteira (88,9%), Andar ou correr na sala ou para fora da sala (92%) e Falar sem ser 

estimulado (72,8%). Esses índices se apresentam como aceitáveis, haja vista que o 

menor deles foi de 72,8% e o maior, 95,8% (Tabelas 2, 3 e 4). 

 

Tabela 2: Índices de concordância (IC) entre observadores nas respostas dos padrões comportamentais de 

Desatenção (A e B) e Facilmente Distraído (D e F) 

 Padrão comportamental 

 Desatenção Facilmente Distraído 

Comportamentos 

A - Desviar o olhar 

do professor 

durante a explicação 

B - Desviar o olhar 

do caderno 

D - Envolver-se 

em eventos 

alheios às 

atividades em 

sala 

F - Demorar a 

iniciar tarefas 

escolares 

Observador 1 15 1 90 10 

Observador 2 16 2 97 11 

IC 93,8% 50% 92,8% 91% 

 



64 
 

Tabela 3: Índices de concordância (IC) entre observadores nas respostas dos padrões comportamentais de 

Inquietação (J, K, L e M) 

 Padrão comportamental 

 Inquietação 

Comportamentos 
J - Mudar de 

postura 

K - Falar em 

demasia 

L - Levantar da 

carteira 

M - Andar ou 

correr na sala 

ou para fora 

da sala 

Observador 1 46 83 24 11 

Observador 2 48 93 27 12 

IC 95,8% 89,2% 88,9% 92% 

 

Tabela 4: Índices de concordância (IC) entre observadores nas respostas dos padrões comportamentais de 

Impulsividade (O) 

 Padrão comportamental 

 Impulsividade 

Comportamentos O - Falar sem ser estimulado 

Observador 1 08 

Observador 2 11 

IC 72,8% 

 

4.2.4.3 Observação do aluno C para verificação do índice de concordância 

 

 O aluno observado tinha 11 anos e estudava em uma escola pública da cidade de 

São Paulo. Segundo o relato dos professores e respostas da mãe ao CBCL, foi verificada 

predominância de sinais de desatenção e hiperatividade, sendo que o aluno é descrito 

como muito agitado e que não consegue parar para fazer nada. No momento da 

observação estava curando o 6º ano do Ensino Fundamental. As observações ocorreram 

durante as aulas de Biologia da professora com formação de Licenciatura em Biologia. 

Os observadores foram bem recebidos pela professora que autorizou, sem nenhuma 

objeção, a entrada de ambos para a realização do trabalho, dizendo que ajudaria no que 

fosse necessário. 

Nessa observação, oito dos dezesseis comportamentos do protocolo foram 

verificadas. Com base nos índices de concordância indicados nas Tabelas 5 e 6 conclui-

se que a maioria dos comportamentos observados teve índice de concordância 

satisfatório (acima de 70%). Verificou-se um alto índice de concordância entre os dois 

observadores no que diz respeito aos comportamentos de Desviar o olhar do professor 

durante a explicação (77%), Desviar o olhar do caderno (70%), Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala (98%), Demorar a iniciar tarefas escolares (100%), Mexer 
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mãos e pés (86%), Mudar de postura (76%), Falar em demasia (92%) e Levantar da 

carteira (85%). 

 

Tabela 5: Índices de concordância (IC) entre observadores nas respostas dos padrões comportamentais de 

Desatenção (A e B) e Facilmente Distraído (D e F) 

 Padrão comportamental 

 Desatenção Facilmente distraído 

Comportamentos 

A - Desviar o olhar 

do professor 

durante a explicação 

B - Desviar o olhar 

do caderno 

D - Envolver-se 

em eventos 

alheios às 

atividades em 

sala 

F - Demorar a 

iniciar tarefas 

escolares 

Observador 1 20 58 105 6 

Observador 2 26 83 107 6 

IC 77% 70% 98% 100% 

 

Tabela 6: Índices de concordância (IC) entre observadores nas respostas dos padrões comportamentais de 

Inquietação (I, J e K) e Movimentação (L) 

 Padrão comportamental 

 Inquietação Movimentação 

Comportamentos 
I - Mexer mãos e 

pés 

J - Mudar de 

postura 

K - Falar em 

demasia 

L - Levantar da 

carteira 

Observador 1 56 10 83 17 

Observador 2 65 13 90 20 

IC 86% 76% 92% 85% 

 

4.2.4.4 Observação do aluno D para verificação do índice de concordância 

 

 Foi observado um aluno de 13 anos, que cursava o 8º ano do Ensino 

Fundamental em uma escola pública da cidade de São Paulo. Segundo o relato dos 

professores e respostas da mãe ao CBCL, foi verificada predominância de sinais de 

desatenção e hiperatividade. As observações ocorreram durante as aulas de Português. 

A professora que acompanhava esse aluno possuía formação em Letras e ministrava as 

aulas de Português. Os observadores foram bem recebidos pela referida professora, que 

autorizou a entrada dos dois observadores para a realização do trabalho, colocando-se à 

disposição para o que fosse necessário. 

Os comportamentos de Desviar o olhar do professor durante a explicação (80%), 

Envolver-se em eventos alheios às atividades em sala (81%) e Mudar de postura (75%) 

apresentaram um alto índice de concordância. Já os comportamentos de Perder coisas e 

Mexer mãos e pés apresentaram índice nulo de concordância (0%), o que demonstra que 

a posição dos observadores na sala foi desfavorável para a observação desses 

comportamentos (Tabelas 7 e 8), pois um dos observadores percebeu que o aluno em 
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questão não encontrava um determinado material e o outro não. A posição do segundo 

observador também não foi favorável para verificar o aluno mexendo os pés, o que 

ressalta a necessidade de um bom posicionamento durante a observação. 

 

Tabela 7: Índices de concordância (IC) entre observadores nas respostas dos padrões comportamentais de 

Desatenção (A), Facilmente Distraído (D e G) e Inquietação (I) 

 Padrão comportamental 

 Desatenção               
           Facilmente  

          distraído 
 

Inquietação 

Comportamentos 

A - Desviar o olhar 

do professor 

durante a 

explicação 

D - Envolver-se em 

eventos alheios às 

atividades em sala 

G - Perder 

coisas 

I - Mexer 

mãos e pés 

Observador 1 08 26 00 03 

Observador 2 10 32 03 00 

IC 80% 81% 0% 0% 

 

Tabela 8: Índices de concordância (IC) entre observadores nas respostas dos padrões comportamentais de 

Inquietação (J) 

 Padrão comportamental 

 Inquietação 

Comportamentos J - Mudar de postura 

Observador 1 06 

Observador 2 08 

IC 75% 

 

4.2.5 Guia desenvolvido para o professor 

 

Essa proposta de intervenção é baseada no trabalho de Barkley e Murphy (2008) 

que descreve uma série de sugestões para lidar com crianças e adolescentes com TDAH, 

tanto em casa quanto no ambiente escolar. Essas orientações estão de acordo com o 

corpo teórico da análise aplicada do comportamento, especialmente baseadas nas 

técnicas de reforço e modelagem. O Quadro 4 descreve as ações e operacionalizações da 

proposta de intervenção. 
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Quadro 4: Ações e suas respectivas operacionalizações e estratégias de intervenção propostas pelo Guia  

Ação Operacionalização Estratégia 

1. Estabelecer regras 

com os alunos. 

Ao estabelecer regras, certificar-se de que elas sejam aceitas 

coletivamente, pois devem ser utilizadas como estabelecedoras de 

limites e relembradas constantemente. 

CE 

 

2. Comunicar o tempo 

no decorrer da aula. 

Deixar claro quanto tempo que será disponibilizado e informar 

sistematicamente o seu decorrer. 

3. Ressaltar informações 

importantes. 

Colocar lembretes, dicas e sugestões em locais acessíveis à criança 

ou adolescente. Fazer lista de atividades diárias. 

4. Sentar o aluno perto 

do professor. 

Trazer o aluno para localizações mais próximas do professor dentro 

da sala de aula. Requisitar a atenção do aluno constantemente (trazer 

o aluno todo o tempo para atividade). 

5. Desenvolver 

autonomia. 

Oferecer instruções para o aluno organizar suas atividades de estudo 

em sala e em casa. 

6. Fracionar a carga de 

trabalho total. 

Fracionar os exercícios e atividades com repetição de instruções entre 

eles. Solicitar atividades de modo direto, objetivo, dividindo as 

tarefas. 

7. Utilizar atividades e 

textos com destaque. 

Destacar as partes mais importantes de uma atividade, questão de 

prova ou texto, para que o aluno possa direcionar a atenção para elas.  

8. Diversificar o material 

utilizado. 

Utilizar materiais diferentes, reciclados, papel colorido, revistas, 

jornais. 

9. Mesclar atividades de 

baixa e alta atratividade. 

Intercalar atividades que sejam potencialmente menos atrativas com 

as mais atrativas visando manter o nível de interesse do aluno. 

10. Comunicar-se com 

os pais. 

Estabelecer parcerias eficazes com a família, fornecendo informações 

a ela sobre seu trabalho buscando ações sinérgicas de comunicação 

constante. 

11. Manter o bom humor 

e não se desgastar por 

pouco. 

Concentrar seus esforços nas atividades ou tarefas importantes em 

longo prazo, como aprendizado escolar, a relação com os outros 

alunos e professores, e não em tarefas menos importantes, como 

limpar ou recolher objetos espalhados algo. 

12. Estimular o autocon-

trole e percepção. 

Atribuir ao aluno atividades pelas quais ele próprio possa ser 

responsável e que o auxiliem a perceber como foi o seu desempenho 

e as relações de dependência entre atividades diferentes.  

13. Evidenciar aspectos 

positivos do compor-

tamento do aluno. 

Fazer elogios e demonstrar aprovação e apreciação logo após o aluno 

realizar a tarefa de forma adequada. 

Rf 14. Usar o retorno 

imediato. 

Agir rapidamente após um comportamento, propiciando imediato 

retorno. Não exagerar nas expressões verbais. 

15. Aumentar frequência 

das consequências. 

Proporcionar consequências com maior frequência para o 

comportamento do aluno.   

16. Aproximar-se mais 

ao comunicar-se. 

Ir até ao aluno, tocá-lo na mão, braço ou ombro, olhar nos olhos, 

dizer brevemente o que quer comunicar e encorajar o aluno a repetir 

o que acabou de dizer. 

CERf 

Legenda: (CE): Predomínio do controle do comportamento pelos estímulos antecedentes; (Rf): 

Predomínio do controle do comportamento pelo uso de reforçadores positivos para comportamentos 

adequados e (CERf): Predomínio do controle do comportamento mediante manejo de antecedentes e 

reforçadores positivos para comportamento adequados. 

 

O Guia foi elaborado ao partir do objetivo deste trabalho, que visou desenvolver, 

implementar e avaliar o efeito de procedimentos de manejo comportamental em sala de 

aula com alunos com TDAH. Foi disponibilizada uma cópia impressa para o professor 

em treinamento. As orientações contidas neste Guia (Anexo II) visavam sugerir 

estratégias de manejo comportamental que possibilitassem ao professor adequar o 
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comportamento do aluno a condições que possibilitem melhora de sua aprendizagem em 

longo prazo.  

Ele começa com uma breve definição e descrição das características do TDAH, 

apresentando também as principais preocupações das escolas em relação a esse 

transtorno. Por fim, o Guia apresenta uma proposta de intervenção de manejo 

comportamental de crianças e adolescentes com sinais de desatenção e hiperatividade, 

baseada nas sugestões de Barkley e Murphy (2008).  

 

4.2.6 Checklist 

 

Para o acompanhamento da implementação das propostas de manejo 

comportamental contidas no Guia, foi desenvolvido pelo pesquisador um checklist 

contendo as dezesseis estratégias sugeridas, com um espaço para ser preenchido pelo 

professor em relação à frequência com que essas propostas foram implementadas 

(muitas vezes, algumas vezes e não foi implementada), além de um espaço para 

justificativas das dificuldades de implementação encontradas pelos professores (Anexo 

III). 

 

4.3 Procedimentos 

  

Após a indicação dos participantes pelos protocolos de avaliação de sinais de 

desatenção e hiperatividade (Mackenzie e NANI-Unifesp), os responsáveis foram 

contatados e, após explicação dos objetivos e procedimentos da pesquisa, aqueles que 

aceitaram participar, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Depois 

disso, foi realizado contato telefônico com o professor e o diretor da escola do 

participante e, em seguida foram explicados os objetivos e os procedimentos da 

pesquisa. Tanto o professor quanto o diretor da escola assinaram o termo de 

consentimento. O padrão comportamental dos alunos participantes deste trabalho foi 

avaliado mediante uso de inventários de avaliação comportamental que foram 

respondidos por pais e professores. Posteriormente, em situação de sala de aula, foram 

registrados os comportamentos de desatenção, hiperatividade e impulsividade dessas 

crianças e adolescentes. Para isso, foi utilizado um protocolo de observação sistemática 

construído especificamente por ocasião desse estudo. 
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 O CBCL/6-18 foi aplicado em um dos responsáveis pelo aluno (sete mães e um 

pai) em lugar reservado e com a presença do pesquisador, que fez as perguntas e anotou 

todas as respostas fornecidas. Já em relação ao TRF/6-18, o pesquisador forneceu todas 

as instruções ao professor e solicitou que o mesmo lesse e preenchesse o formulário. A 

Escala de TDAH Benczik foi aplicada pelo pesquisador, que dispobinilizou uma folha 

de respostas para que o professor pudesse acompanhar as perguntas pela da leitura da 

folha, de modo a facilitar a compreensão das questões. Optou-se por esse procedimento 

por ser o primeiro instrumento respondido pelo professor.  

O procedimento de coleta de dados da observação ocorreu nos 30 minutos 

intermediários da aula de 50 minutos, de modo a evitar as interferências costumeiras de 

início e fim que pudessem intervir no processo da aula em si. Cada participante foi 

observado em quatro aulas em dias diferentes, para que fosse possível observar a 

recorrência de padrões comportamentais do sujeito da observação além de diminuir a 

interferência do observador na dinâmica da sala de aula. Em cada sessão de observação 

os comportamentos presentes foram registrados considerando a topografia, o início e o 

término da ocorrência do comportamento.  

Para aperfeiçoar o procedimento, foi realizado pelo pesquisador um treino de 

observação durante dez aulas em duas escolas diferentes (cinco em cada) para 

realização de ajustes e avaliação inicial do protocolo de observação. Também antes do 

início da observação real o pesquisador esteve presente em duas aulas em cada sala para 

a devida adaptação ao ambiente, visando diminuir o impacto de sua presença em sala de 

aula. 

Após a coleta de dados das observações, foi planejada uma intervenção 

comportamental para ser aplicada na sala de aula pelo professor, com o objetivo de 

implementar procedimentos de manejo comportamental para melhorar os padrões de 

desatenção, hiperatividade e impulsividade característicos do TDAH. As sugestões de 

manejo foram apresentadas ao professor por meio de um Guia desenvolvido pelo 

pesquisador para orientar tais procedimentos (Anexo II).  

O treino do professor para implementação das práticas para manejo 

comportamental ocorreu em dois encontros, sendo que, no primeiro, foi apresentado ao 

docente um resumo dos principais comportamentos emitidos pelo aluno e das ações que 

deveriam ser realizadas pelo professor e observadas pelo pesquisador. Depois, foi 

apresentado a ele um conjunto de estratégias, para manejo comportamental, que 

deveriam ser adotadas durante as aulas. O professor recebeu um exemplar do Guia 
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desenvolvido pelo pesquisador com as orientações de manejo comportamental. No 

segundo encontro, foram discutidas dúvidas quanto aos procedimentos e orientações 

para sua aplicação. A implementação das modificações foi feita pelo professor no 

período de três meses e acompanhada quinzenalmente pelo pesquisador, por meio de 

orientações e discussões, resultando no preenchimento de doze checklists pelo professor 

(um por semana). 

Após a implementação dos procedimentos de manejo, os dois grupos foram 

novamente avaliados por meio dos instrumentos de avaliação comportamental 

anteriormente utilizados, isto é, tanto questionários (CBCL/6-18; TRF/6-18; Escala de 

Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de Professores) quanto 

reaplicação do procedimento de observação. Embora só tenha havido treino de manejo 

comportamental com o grupo experimental, para efeito de explicação dos 

procedimentos, chamou-se de pós-intervenção a segunda aplicação dos inventários e das 

observações tanto para os participantes do grupo experimental quanto para os 

participantes do grupo controle. Ressalta-se ainda que foi realizada uma devolutiva 

sobre o Guia e uma palestra sobre TDAH com os professores dos participantes do grupo 

controle. Disponibilizou-se e-mail para possíveis esclarecimentos, além da 

possibilidade, de acordo com a demanda institucional, de retorno àquela instituição de 

ensino. 

Todos os procedimentos metodológicos aqui descritos foram submetidos e 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (Processo nº 1169/09/2009 e CAAE nº 

0067.0.272.000-09). 

  

4.4 Análise dos dados 

 

No caso do CBCL/6-18 e do TRF/6-18 as pontuações brutas foram convertidas 

em escores ponderados (escores T), que se distribuem em faixas que oscilam entre a 

ausência de problemas (normalidade), problemas limítrofes e problemas considerados 

clínicos. De acordo com a escala original, nas escalas de competências, as pontuações 

ponderadas são distribuídas nas seguintes faixas: (1) Faixa normal (escores ≥ 35); (2) 

Faixa limítrofe (escores de 30 a 35) e (3) Faixa clínica (escores abaixo de 30). Também, 

de acordo com a escala original, nas escalas das síndromes de problemas de 

comportamento, na escala total de problemas emocionais e comportamentais e nas 
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escalas orientadas pelo DSM, as pontuações ponderadas (escores T) são distribuídas nas 

seguintes faixas: (1) Faixa normal (escores abaixo de 65); (2) Faixa limítrofe: escores de 

65 a 69 e (3) Faixa clínica: escores ≥ 70. 

A Escala de Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de 

Professores (BENCZIK, 2000) teve sua apuração feita pela contagem dos pontos 

atribuídos a cada item em cada uma das quatro áreas. Os resultados foram analisados e 

interpretados de acordo com quatro possíveis classificações: (1) apresenta menos 

problemas que a maioria das crianças e adolescentes; (2) na média ou dentro da 

expectativa; (3) apresenta mais problemas que a maioria das crianças e adolescentes e 

(4) maior probabilidade de apresentar o transtorno. 

Durante o processo de observação, foram registrados o antecedente ao 

comportamento observado e o evento posterior relacionado ao professor. A duração 

total do comportamento foi registrada em segundos e posteriormente convertida em 

frequência, utilizando-se uma proporção de 20 segundos para cada ocorrência. Assim, 

um comportamento como o de desviar o olhar do professor durante a explicação, que, 

com a ação do professor de chamar a atenção do aluno, se encerrou após 90 segundos, 

terá uma frequência de cinco ocorrências. 

 Ao final das quatro sessões de registros, as frequências foram agrupadas por 

comportamentos com funcionalidades semelhantes, o que compôs a frequência total do 

padrão comportamental. Esses índices orientaram a seleção de estratégias de 

intervenção comportamental e serviram também para comparação com o procedimento 

de reavaliação após a implementação, por parte do professor, das sugestões para 

mudança de comportamento. 

 

5. RESULTADOS 

 A apresentação dos resultados será feita em duas partes, na primeira constam os 

resultados das avaliações pré-intervenção dos inventários de comportamento (CBCL e 

TRF), da Escala Benczik para professores e da observação em sala de aula. Após isso, 

serão descritos os resultados do treino e utilização do guia pelo professor, por meio da 

análise do checklist. Na segunda parte, serão apresentados os resultados pós-intervenção 

e sua comparação com os resultados pré-intervenção para cada um dos instrumentos 

utilizados. 

 As descrições da topografia comportamental dos comportamentos utilizados nas 

observações podem ser encontradas no Anexo IV. Nele podem ser vistas as frequências 
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absolutas e total das quatro observações pré-intervenção e da observação pós-

intervenção, uma vez que, para facilitar a visualização, serão apresentados no item 

Resultados apenas as comparações das frequências totais por comportamento. Após a 

análise de cada item de cada uma das quatro sessões de observação, as frequências de 

comportamentos foram agrupadas em um resumo que descreve a frequência total de 

respostas do padrão comportamental, e a compara com a observação feita após a 

intervenção. Vale relembrar que os alunos I, II, III e IV tiveram suas professoras 

submetidas ao treino a partir das orientações apresentadas no Guia; já os alunos V, VI, 

VII e VIII foram controles. 

 

5.1 Aluno I  

 

Trata-se de um aluno do sexo masculino (aqui chamado de E), com onze anos 

completos, cursando o 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública da cidade 

São Paulo. Fez uso de Ritalina durante um período das aulas, porém no momento da 

observação não estava medicado. A principal preocupação relatada pela mãe refere-se à 

possibilidade de o filho, com o tempo, desistir de continuar os estudos. Já a professora 

manifestou que a sua principal preocupação em relação ao aluno é a aprendizagem, pois 

ele não atinge os objetivos propostos e sua caligrafia é, segundo ela, muito ruim. 

A escola era bem cuidada, com amplo espaço físico e uma direção que se 

colocou disposta para acolher ideias e atividades que visem à melhoria da qualidade do 

ensino. Nesta escola a receptividade foi imediata. Desde o primeiro contato telefônico 

com a direção houve uma mobilização no sentido de contribuir com a intervenção 

proposta. Feito o contato com a professora, que também se dispôs a participar e 

colaborar com a avaliação durante sua aula, foi dado início à sequência de observações. 

 

5.1.1 Avaliação Pré-intervenção dos Inventários (CBCL e TRF) e da Escala Benczik 

 

 O CBCL/6-18 avaliou o perfil comportamental da criança ou adolescente nos 

últimos seis meses. No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e 

Escolar), o item Atividades apresentou resultados no nível clínico para crianças da sua 

faixa etária, caracterizando uma incidência maior de problemas em cada uma dessas 

esferas. Nas escalas de Competências Social e Escolar, ele se encontra na faixa 

limítrofe. Na avaliação do perfil das escalas das síndromes de problemas de 
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comportamento (Tabela 10), um maior comprometimento foi observado nos 

Comportamentos Agressivos, uma vez que, segundo a descrição feita, o aluno resiste 

muito para fazer as tarefas, exige que prestem muita atenção a ele, destrói suas próprias 

coisas e as de colegas, é briguento, grita muito, é teimoso, mal-humorado, irritável, 

desconfiado e faz birra. Também foram descritas alterações relacionadas a Problemas 

Sociais, sendo referida como uma criança muito apegada a adultos, que não se dá bem 

com outras crianças, ciumenta, que não é querida pelas outras crianças e que prefere 

estar com crianças mais novas. No índice de depressão e isolamento foi descrito como 

reservado, fechado e que não conta suas coisas para ninguém, sendo pouco ativo e 

demonstrando falta de energia. Em relação aos problemas de atenção, é descrito como 

infantil para a sua idade, não termina as coisas que começa, tem dificuldade de se 

concentrar e se perde em seus pensamentos. Em relação aos comportamentos de não 

seguir regras é visto como alguém que desrespeita as regras tanto na escola quanto em 

casa, ou mesmo em outros lugares, xinga ou fala palavrões. Já o índice de depressão e 

ansiedade encontra-se na faixa limítrofe, sendo descrito como tendo sentimento de 

inferioridade, nervoso e muito medroso. As Queixas Somáticas e os Problemas com o 

Pensamento estão dentro do padrão de normalidade para a sua idade. No perfil das 

escalas orientadas pelo DSM (Tabela 11), observa-se maior incidência de 

comportamentos que caracterizam Problemas de Conduta, Problemas afetivos, 

Problemas de Ansiedade e Problemas de Oposição e Desafio. 

O TRF/6-18 avaliou o desempenho acadêmico e características adaptativas do 

comportamento da criança, no contexto escolar, a partir da opinião do professor. Nesse 

instrumento, observou-se um índice adequado em todos os escores na escala das 

síndromes, com todos os índices dentro do padrão de normalidade, diferentemente dos 

resultados obtidos no CBCL/6-18.  

Os escores das síndromes mostraram uma diferença entre o CBCL/6-18 e o 

TRF/6-18 na escala de Ansiedade e Depressão, Isolamento e Depressão, Queixas 

Somáticas e Comportamentos Agressivos. No CBCL/6-18, esse conjunto de 

comportamentos é referido pela mãe como fora do padrão de normalidade, entretanto, 

pelo ponto de vista do professor, expresso pelo TRF/6-18, este índice aponta a criança 

dentro dos padrões esperados para a sua idade. 

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão esperado. Isso leva a algumas 

incongruências entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18, pois o primeiro indica maior 
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incidência de comportamentos que caracterizam Problemas de Conduta, Problemas 

afetivos, Problemas de Ansiedade e Problemas de Oposição e Desafio. 

Na Escala de TDAH (Tabela 12) versão para professores de Benczik, o aluno 

apresenta um alto índice de comportamentos de déficit de atenção (Percentil 95), com 

pontuação máxima em 12 dos 16 itens, e demonstra maior probabilidade de apresentar o 

transtorno do que a maioria das crianças. Já com relação aos sinais de hiperatividade e 

impulsividade, obteve pontuação mínima em 10 dos 12 itens avaliados (Percentil 10), e, 

assim, apresenta menos problemas que a maioria das crianças. O aluno atingiu elevado 

índice de comportamentos antissociais médio (Percentil 65-70), refletindo índice médio 

de adaptação ao ambiente escolar. Em relação aos problemas de aprendizagem é 

descrito como estando dentro da média (Percentil 70), dentro da expectativa. 

 

5.1.2 Avaliação Pré-intervenção da Observação 

 

Nos resultados pré-intervenção do protocolo de observação em sala de aula 

(Tabela 18) o aluno apresentou dois comportamentos associados ao Padrão 

comportamental de “Desatenção”: Desviar o olhar do professor durante a explicação e 

Desviar o olhar do caderno; em relação ao Padrão comportamental “Facilmente 

Distraído” apresentou os seguintes comportamentos: Ultrapassar o tempo estabelecido 

para concluir tarefas, Demorar a iniciar tarefas escolares e Perder coisas. Apresentou 

três comportamentos associados a “Inquietação”: Mexer-se e contorcer-se na cadeira, 

Mexer mãos e pés e Mudar de postura. No Padrão comportamental de “Movimentação” 

apresentou o comportamento de Levantar da carteira. Esses dados da observação estão 

de acordo com os achados das aplicações do CBCL/6-18, do TRF/6-18 e da Escala 

TDAH de Benczik.  

 

5.1.3 Treino e utilização do Guia pelo professor e acompanhamento da intervenção 

  

Primeiro encontro: leitura do Guia junto à professora envolvendo aspectos conceituais 

do TDAH. Apresentação à professora dos registros de frequências de comportamentos 

de desatenção e hiperatividade/impulsividade do seu aluno. Foi acordado com o 

professor que o aluno deve ter autonomia e responsabilidade, assumindo suas tarefas 

escolares. Foi feita a exposição do Guia, sendo fornecido um exemplar impresso ao 

professor. Houve grande interesse sobre o conteúdo apresentado, de forma que, o tempo 
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previsto para o encontro, de aproximadamente uma hora e quinze minutos, não foi 

suficiente para todas as dúvidas levantadas, e alguns esclarecimentos foram deixados 

para o próximo encontro. 

 

Segundo encontro: treino da professora para utilização das estratégias presentes no 

Guia. Cada estratégia foi apresentada e discutida com ilustração de exemplos de como 

elas poderiam ser aplicadas. Foi solicitado que a professora utilizasse os procedimentos 

sugeridos no manual e que preenchesse semanalmente um checklist com descrições da 

frequência e das dificuldades na sua utilização. Foi dito também que acompanhamentos 

quinzenais seriam feitos para a discussão da utilização do Guia e análise do checklist. A 

professora relatou que o desempenho do aluno vem melhorando conforme ela segue as 

orientações dadas e afirmou que as mesmas têm contribuído para uma melhora 

significativa dele. Ressaltou, porém, que o cumprimento do cronograma de aulas 

dificulta dar a devida atenção de que o aluno necessita, uma vez que a sala possui 

muitos alunos e que ela tem tentado respeitar não apenas as características de E, mas as 

de todos os alunos. Disse estar tentando melhorar sua relação com a sala. 

 

Terceiro encontro: a professora, ao ser indagada sobre o processo com o aluno, disse 

ter começado a utilizar as estratégias indicadas e que o havia mudado de lugar. Procurou 

elogiá-lo mais e conversar mais com ele. Destacou como dificuldade na implementação 

de algumas estratégias a falta de tempo e o número de alunos na sala. Ressalta que ele é 

um menino meigo e que ela tem ficado atenta às “manipulações” que ele faz na hora da 

lição.  

 

Quarto encontro: perguntada sobre o aluno e as modificações que foram 

implementadas, a professora disse que ocorreram muitos trabalhos em grupo, em função 

da Feira de Ciências, e que ele havia participado das atividades propostas. Não havia 

notado nada de diferente nas últimas semanas, e percebia que ele estava muito bem 

enturmado. Tinha conversado com ele sobre sua escrita, e informou que ele havia 

começado a fazer exercícios de caligrafia em casa. Durante essa visita a escola estava 

muito agitada e a professora estava um pouco impaciente. Procurou-se não ser invasivo 

com as orientações e foi dito que o objetivo era ajudá-la naquilo que fosse possível, sem 

jamais atrapalhá-la. A professora disse que as orientações não estavam atrapalhando e 

pediu desculpas pela correria e pelo pouco tempo disponível.  
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Quinto encontro: a professora estava alegre e disse que a semana de ciências havia sido 

um sucesso. Disse que ficou orgulhosa dos alunos, destacando a participação de E. Ela 

descreveu que vinha seguindo todas as orientações, colocado lembretes no canto da 

lousa, o elogiando bastante. Porém, não conseguia saber qual era o limite certo dos 

elogios. Considerou ser difícil fazer o planejamento individual e diz que tem conversado 

com os demais professores sobre o treino.  

 

Sexto encontro: a professora disse que sentia que o aluno havia melhorado bastante, 

mas que ainda tinha dificuldade de implementar as mudanças que envolviam as lições, e 

que também não conseguia acompanhar adequadamente os trabalhos de casa. 

Acreditava que o aluno precisaria mais da ajuda dos pais. Disse que os encontros 

ajudavam a repensar o seu conteúdo programático e seu método. A professora relatou 

que estava gostando muito das orientações e que iria sentir falta dos nossos encontros. 

  

Sétimo encontro: a professora afirmou que já fazia praticamente tudo que estava 

indicado no Guia. Entretanto na avaliação do checklist observou-se que as estratégias 

que envolviam mudanças de procedimentos didático-pedagógicos e contato com os pais 

foram utilizadas poucas vezes. Perguntou se as orientações continuariam a ser dadas na 

escola, porque estava sendo muito útil para ela. Foi explicado como seria o trabalho até 

o final do processo.  Foi solicitado que a professora respondesse o TRF e ela o fez 

prontamente. 

 

5.1.3.1 Considerações sobre os encontros 

 

Durante o período em que foram realizados os encontros, ocorreu uma interação 

que funcionou muito bem entre a escola e a professora, sempre interessadas em 

aproveitar ao máximo o que o Guia pode trazer de contribuição. Em três oportunidades 

houve a participação do pesquisador em reuniões com mães que tinham filhos que eram 

vistos na escola como muito agitados. As orientações dadas pela direção e pelos 

professores foram ao encontro do que vinha sendo trabalhado no Guia. A professora 

informou que E acabou de vencer um torneio de caratê, o que trouxe muita alegria para 

a escola. É nítido o carinho que todos demonstram por E. Durante todas as observações 

E demonstrou-se muito calado e com pouca iniciativa para realizar as tarefas, porém 
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sempre educado, mantendo boa interação com a professora e com os colegas. 

Frequentemente E aguarda que os colegas terminem a lição e depois ele a copia. Em 

nenhum momento durante as observações percebeu-se um esforço do aluno na tentativa 

de resolver os exercícios. Além disso, por várias vezes a professora reclamou do 

desleixo de E com o seu material, que, de fato, aparentava estar mal cuidado.  

A professora era muito participativa e demonstrava muita necessidade de falar o 

tempo todo. Embora a discussão fosse sobre E, após a leitura e discussão do Guia, ela 

buscou discutir possíveis intervenções com vários outros alunos. Ressaltou-se que não 

se trata de diagnóstico, todavia algumas mudanças de atitude poderiam ser pensadas 

para a sala como um todo.  

Percebeu-se a necessidade de apoio extraclasse para os professores. A professora 

explorou ao máximo as visitas realizadas, as quais nunca duraram menos que duas 

horas. Pôde-se perceber, durante as visitas, que a escola mantém estreito contato com as 

famílias, pois sempre chama os pais para conversar, assume postura bastante assertiva 

de parceria entre escola e família, e busca pensar estratégias de intervenção conjuntas. 

De modo geral a sala, que tem 34 alunos, é participativa e organizada, porém em 

dois momentos da observação a professora teve de passar lição para os alunos da sala ao 

lado devido à falta de outra professora. Quando ela saía da sala a mesma ficava muito 

bagunçada. Também mereceu destaque o fato de que muitas vezes a professora eleva 

excessivamente o tom de voz em sua comunicação com os alunos, o que caracteriza uso 

de controle aversivo. 

 

5.1.3.2 Análise da utilização do Guia através do Checklist 

 

Os resultados do acompanhamento semanal mediante uso do checklist podem 

ser observados na Tabela 9. Após o início da intervenção, verificou-se, no decorrer das 

semanas, um aumento gradual na utilização do Guia pela professora. A frequência de 

ocorrência de algumas das estratégias aumentou, sendo que, das dezesseis estratégias 

sugeridas, oito foram implementadas totalmente até o final do processo. Três estratégias 

foram parcialmente implementadas no final do processo (“desenvolver autonomia”, 

“manter o bom humor e não se desgastar por pouco” e “evidenciar aspectos positivos do 

comportamento do aluno”). Cinco das estratégias não chegaram a ser implementadas. 

No caso da estratégia “fracionar a carga de trabalho total” a professora alegou não ser 

possível individualizar os procedimentos; nas estratégias “diversificar o material”, 
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“utilizar atividades e textos com destaque” e “mesclar atividades de baixa e alta 

atratividade”, a professora alegou dificuldade, em especial pela falta de tempo. Em 

“comunicar-se com os pais”, a professora afirmou ser tarefa da coordenação e que 

costuma ser muito breve durante as reuniões pedagógicas. As atividades não 

implementadas estão diretamente relacionadas com contato do professor com a família 

ou com mudanças de estratégias que exigem maior demanda de trabalho do professor. 

 

Tabela 9: Implementação do treino a partir de um checklist respondido pela professora a cada semana. 

(0) Não foi implementada: Estratégia não utilizada nas aulas; (1) Algumas vezes: estratégia utilizada 

apenas em algumas aulas ou dias e (2) Muitas vezes: Estratégia incorporada diariamente nas aulas 
Semana 

Estratégias 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Média 

C
E

 

1. Estabelecer regras 
com os alunos. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

1,0 

2. Comunicar o tempo 
no decorrer da aula. 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,7 

3. Ressaltar informações 
importantes. 

0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 

4. Sentar o aluno perto 
do professor. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

5. Desenvolver 
autonomia. 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 

6. Fracionar a carga de 
trabalho total. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

7. Utilizar atividades e 
textos com destaque. 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0,7 

8. Diversificar o 
material utilizado. 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0,7 

9. Mesclar atividades de 
baixa e alta atratividade. 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,3 

10. Comunicar-se com 
os pais. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

11. Manter o bom 
humor e não se 

desgastar por pouco. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

12. Estimular o 

autocontrole e 

percepção. 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 

R
f 

13. Evidenciar aspectos 

positivos do 

comportamento do 
aluno. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

1,3 14. Usar o retorno 
imediato. 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1,3 

15. Aumentar 
frequência das 

consequências. 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,7 

C
E

R
f 16. Aproximar-se mais 

ao comunicar-se. 

 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 1,8 

MÉDIA 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2  

Legenda: (CE): Predomínio do controle do comportamento pelos estímulos antecedentes; (Rf): 

Predomínio do controle do comportamento pelo uso de reforçadores positivos para comportamentos 

adequados e (CERf): Predomínio do controle do comportamento mediante manejo de antecedentes e 

reforçadores positivos para comportamento adequados. 
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5.1.4 Avaliação pós-intervenção e comparação dos inventários (CBCL e TRF) e 

Escala Benczik 

 

 O CBCL/6-18 aplicado após a intervenção verificou, no perfil das escalas de 

Competências Social e de Atividade, valores dentro da faixa limítrofe, caracterizando 

uma incidência maior de problemas. Na escala de Competência Escolar, ele se encontra 

dentro do padrão esperado para a faixa etária. Na avaliação do perfil das escalas das 

síndromes (Tabela 10), um maior comprometimento foi observado nos Problemas 

Sociais, sendo referida como uma criança muito apegada a adultos, que não se dá bem 

com outras crianças, ciumenta e que prefere estar com crianças mais novas. Esse índice 

encontra-se na faixa clínica. Os Comportamentos Agressivos estão na faixa limítrofe, 

sendo que a criança “resiste muito para fazer as tarefas, exige que prestem muita 

atenção a ela, é teimosa, mal-humorada, irritável e faz birra. Também foram descritas na 

faixa limítrofe alterações relacionadas ao índice de depressão e isolamento, pois o aluno 

foi descrito como reservado, fechado, não conta suas coisas para ninguém, é pouco ativo 

e demonstra falta de energia. Nos demais índices a criança encontra-se dentro do padrão 

de normalidade: Ansiedade e Depressão, Queixas Somáticas, Problemas com o 

Pensamento, Problemas de Atenção, Comportamento de Quebra de Regras e 

Comportamento Agressivo. No perfil das escalas orientadas pelo DSM (Tabela 11), 

observa-se maior incidência de comportamentos que caracterizam Problemas de 

Ansiedade, o qual se encontra na faixa clínica; já os comportamentos de Problemas de 

Conduta, Problemas Afetivos e Problemas de Oposição e Desafio estão na faixa 

limítrofe. Os Problemas Somáticos e os Problemas de Desatenção e Hiperatividade 

estão dentro da faixa de normalidade. 

Na análise do TRF verifica-se, diferentemente do CBCL/6-18, que todos os 

índices encontram-se adequados, dentro do padrão de normalidade. Os escores das 

Escalas das Síndromes mostram uma diferença entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18 na 

escala Isolamento e Depressão, Problemas Sociais e Comportamentos Agressivos. No 

CBCL/6-18 esse conjunto de comportamentos é referido pela mãe como mais 

problemático, entretanto, pelo ponto de vista do professor, expresso pelo TRF/6-18, este 

índice descreve a criança como dentro dos padrões esperados para a sua idade. 

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão de normalidade, demonstrando 

algumas diferenças entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18. O CBCL/6-18 indica maior 
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incidência de comportamentos que caracterizam Problemas de Conduta, Problemas 

afetivos, Problemas de Ansiedade e Problemas de Oposição e Desafio. 

Os resultados referentes às escalas de Problemas de Atenção, Violação de 

Regras, Comportamento Agressivo, Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade e 

Problemas de Desafio e Oposição dos inventários CBCL/6-18 e TRF/6-18 são 

apresentados na Tabela 10. Assim como na escala Benczik, em ambos os inventários 

(CBCL/6-18 e TRF/6-18) verificou-se uma redução nos escores T após a intervenção 

com o Guia de orientações para o professor. Essa redução foi mais expressiva nas 

escalas das síndromes do CBCL/6-18 em comparação com o TRF/6-18. A mãe 

identificou maior número de problemas se comparada com a percepção da professora. 

Além disso, no caso das escalas das síndromes do CBCL observou-se que os escores T, 

compatíveis com a faixa clínica (acima de 70 pontos) na pré-intervenção, diminuíram 

para pontuações na faixa limítrofe ou na faixa da normalidade (entre 65 e 70 pontos e 

abaixo de 65 pontos, respectivamente) após a intervenção, conforme tabela 10 abaixo. 

 

 

 

Tabela 10: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas/Síndromes de Problemas de 

Comportamento verificados no CBCL/6-18 e no TRF/6-18  
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 66 63 79 68 61 54 83 77 58 55 71 61 72 62 79 68 

TRF 61 51 63 59 50 50 50 50 50 50 54 50 53 50 51 50 

Dif 
C -3 -11 -7 -6 -3 -10 -10 -11 

T -10 -4 0 0 0 -4 -3 -1 

C: CBCL; T: TRF 
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Tabela 11: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas Orientadas pelo DSM verificadas no 

CBCL/6-18 e no TRF/6-18  
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P
ro

b
le

m
a

s 
d

e 

A
n

si
ed

a
d

e 

P
ro

b
le

m
a

s 

S
o

m
á

ti
co

s 

P
ro

b
le

m
a

s 
d

e 

D
éf

ic
it

 d
e 

A
te

n
çã

o
 e
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o
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D
es

a
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P
ro

b
le

m
a

s 
d

e 

C
o

n
d

u
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 73 66 70 70 57 50 60 55 66 66 81 66 

TRF 57 52 56 50 50 50 53 50 50 50 55 50 

Dif 
C -6 0 -7 -5 0 -15 

T -5 -6 0 -3 0 -5 

C: CBCL; T: TRF 

 

Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik (Tabela 12), o aluno 

apresenta um alto índice de comportamentos de déficit de atenção (Percentil 90), 

demonstrando maior probabilidade de apresentar o transtorno do que a maioria das 

crianças. Quanto aos sinais de hiperatividade e impulsividade, apresenta pontuação 

mínima nos 12 itens avaliados (Percentil 5), com menos problemas que a maioria das 

crianças. O aluno apresenta também índice de comportamentos antissociais abaixo da 

expectativa (Percentil 20), com menos problemas que a maioria das crianças. Em 

relação aos problemas de aprendizagem, é descrito como dentro da média (Percentil 45), 

isto é, dentro da expectativa. De acordo com o percentil atingido, verificou-se que o 

aluno apresentou mais comportamentos de desatenção do que de hiperatividade e 

impulsividade. Os índices de comportamentos antissociais e problemas de 

aprendizagem encontram-se dentro de valores esperados para a idade. Entre a pré-

intervenção e pós-intervenção houve uma diminuição da pontuação em todas as escalas, 

com predomínio da escala de déficit de atenção seguida pela escala de problemas de 

aprendizagem. 

 

Tabela 12: Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Benczik (Versão para professores) 

 Déficit de 

Atenção 

Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Problemas de 

Aprendizagem 

Comportamento 

Antissocial 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

TOTAL 85 74 14 12 51 37 15 08 

PERCENTIL 95 90 10 1-5 70 45 65-70 20 

Dif. do Total 

(Pós-Pré) 
-11 -02 -14 -07 
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5.1.5 Avaliação Pós-intervenção da Observação 

 

Nos resultados do protocolo de observação pós-intervenção em sala de aula 

(Tabela 13) o aluno apresentou dois comportamentos associados ao Padrão 

comportamental de “Desatenção”: Desviar o olhar do caderno e Deixar de responder 

quando perguntado. No Padrão comportamental “Facilmente Distraído” apresentou os 

comportamentos de Envolver-se em eventos alheios às atividades em sala e Demorar a 

iniciar tarefas escolares. Houve redução de comportamentos após a intervenção nos 

Padrões comportamentais de “Desatenção”, “Facilmente Distraído", “Inquietação” e 

“Movimentação”. No Padrão comportamental “Impulsividade” a frequência de 

comportamentos foi nula tanto pré quanto pós-intervenção. Estes dados da observação 

estão de acordo com os achados das aplicações do CBCL/6-18, TRF/6-18 e a Escala 

TDAH de Benczik. Do mesmo modo que nos instrumentos anteriores, observou-se uma 

diminuição na frequência dos comportamentos característicos de desatenção e 

hiperatividade após a intervenção com a utilização do Guia pela professora (Tabela 13). 

 

Tabela 13: Taxas de frequência de respostas dos padrões comportamentais de desatenção, hiperatividade 

e impulsividade descritos pelo instrumento de observação do aluno antes e após a implementação do Guia 

DSM 

Padrão 

Comporta-

mental 

Comportamentos 

Frequência 

Comp.  Padrão  DSM 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Dif. 

D
es

a
te

n
çã

o
 

Desatenção 

A - Desviar o olhar do 

professor durante a 

explicação 

22.5 0 

53.5 18 

84.8 31 -53.8 

B - Desviar o olhar do 

caderno 
31 13 

C - Deixar de responder 

quando perguntado 
0 5 

Facilmente 

Distraído 

D - Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala 
0 8 

31.3 13 

E - Ultrapassar o tempo 

estabelecido para concluir 

tarefas 

1.8 0 

F - Demorar a iniciar tarefas 

escolares 
29.3 5 

G - Perder coisas 0.3 0 

H
ip

er
a
ti

v
id

a
d

e 

Inquietação 

H - Mexer-se e contorcer-se 

na cadeira 
1.5 0 

7 0 

10.5 0 -10.5 

I - Mexer mãos e pés 0.8 0 

J - Mudar de postura 4.8 0 

K - Falar em demasia 0 0 

Movimentação 

L - Levantar da carteira 3.5 0 

3.5 0 M - Andar ou correr na sala 

ou para fora da sala 
0 0 

Im
p

u
ls

i

-v
id

a
d

e 

Impulsividade 

N - Ter dificuldade em 

aguardar sua vez 
0 0 

0 0 0 0 0 
O - Falar sem ser estimulado 0 0 

P - Interromper outras falas 0 0 



83 
 

5.2 Aluno II  

 

Trata-se de uma aluna do sexo feminino (aqui chamada de F), com 14 anos 

completos, que cursa o 9º ano do Ensino Fundamental II em uma escola particular na 

região sul da cidade São Paulo. A criança foi diagnosticada com TDAH e foi medicada 

por aproximadamente um ano. No momento da observação não estava tomando 

medicamento. Durante as observações iniciais, que antecederam as intervenções, F 

demonstrou-se muito comunicativa com os colegas e professores, participativa nas 

aulas, sorridente, com frequência interagia com os colegas de sala, e apresentava 

iniciativa para realizar as tarefas. Frequentemente demonstrou fazer tudo o que lhe era 

solicitado. 

A escola particular foi montada em uma casa e tem no máximo vinte alunos por 

sala. O espaço é reduzido, porém muito bem distribuído, dispõe de quadra, sala de 

computação e um quintal amplo. A relação entre alunos e professores é muito próxima. 

Os professores chamam todos os alunos pelo nome, não há chamada, apenas anotam o 

nome dos alunos que faltaram. A sala em que ocorreu o acompanhamento tinha 19 

alunos.  

 Nesta escola, a direção foi bastante formal e, antes de concordar com o 

procedimento, realizou reuniões para que pudessem compreender a intervenção, e, só 

então, concordaram com a aplicação do Guia. Solicitaram que os passos do atendimento 

fossem comunicados à direção, para que pudessem acompanhá-los. Sabiam que a aluna 

estava sendo acompanhada por causa de desatenção. Falaram que F era uma aluna 

meiga, inteligente, querida pelos amigos, com pais ótimos, que faz tudo o que é 

solicitado. Ressaltaram apenas sua dificuldade em realizar algumas tarefas no tempo 

estimado, pois às vezes ela precisa de mais tempo que os demais para fazer a prova. 

Tanto a coordenadora quanto a diretora foram bastante prestativas. Logo depois, 

foi feito contato com a professora, que também se dispôs a participar e colaborar com a 

avaliação durante suas aulas. 

A única queixa apresentada tanto pela mãe e quanto pela escola é que F requeria 

um tempo maior que os demais colegas de sala para a realização das provas. A partir da 

aplicação dos instrumentos e da sequência de observações foi dado início ao 

acompanhamento da aplicação do Guia. 
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5.2.1 Avaliação Pré-intervenção dos Inventários (CBCL e TRF) e Escala Benczik 

 

 No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e Escolar), em Social 

e em Atividades os valores foram normais para a sua faixa etária. No contexto escolar 

ela se encontra dentro do padrão limítrofe, o que caracteriza um padrão um pouco 

abaixo do esperado. Na avaliação do perfil das escalas das síndromes de problemas de 

comportamento (Tabela 15), um maior comprometimento foi observado nos Problemas 

de Atenção, dentro da faixa limítrofe, sendo a adolescente descrita como alguém que 

não termina as coisas que começa, não consegue prestar atenção e se concentrar por 

muito tempo e se distrai facilmente. Também dentro da faixa limítrofe encontram-se os 

Problemas com o Pensamento, sendo a aluna descrita como alguém que cutuca os 

próprios braços, morde o canto da boca e que junta coisas inúteis. Está dentro do padrão 

de normalidade no Índice de Depressão e Ansiedade, Depressão e Isolamento, Queixas 

Somáticas, Problemas Sociais, Comportamento de Quebra de Regras e Comportamentos 

Agressivos. No perfil das escalas orientadas pelo DSM (Tabela 16), observa-se maior 

incidência de comportamentos que caracterizam Problemas de Desatenção e 

Hiperatividade, os quais se encontram na faixa limítrofe; Problemas afetivos, Problemas 

de Ansiedade, Problemas Somáticos, Problemas de Oposição e Desafio e Problemas de 

Conduta estão dentro da faixa de normalidade. 

Diferentemente do observado no CBCL/6-18, no TRF/6-18 nenhum índice 

encontra-se na faixa limítrofe ou clínica, isto é, todos os escores na escala das síndromes 

estão dentro do padrão de normalidade.  

Os escores das síndromes mostram uma pequena diferença entre o CBCL/6-18 e 

o TRF/6-18 na escala de Desatenção e Hiperatividade. No CBCL/6-18 esse índice é 

referido pela mãe como na faixa limítrofe, entretanto, pelo ponto de vista do professor, 

expresso pelo TRF/6-18, esse índice aponta a adolescente dentro dos padrões esperados 

para a sua idade. 

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão esperado, apontando apenas uma 

diferença em relação ao CBCL/6-18, pois o primeiro indica maior incidência de 

comportamentos que caracterizam Problemas de desatenção e Hiperatividade. 

Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik, a aluna apresenta um 

índice médio de comportamentos de déficit de atenção (Percentil 60), estando dentro da 

expectativa para adolescentes de sua idade. O mesmo ocorre com os sinais de 
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hiperatividade e impulsividade, que apresentaram pontuação média (Percentil 50), 

também dento da expectativa para adolescentes de sua idade. Os índices de 

comportamentos anti-sociais estão abaixo da média (Percentil 1-15), apresenta menos 

problemas de adaptação ao ambiente escolar do que a maioria dos adolescentes de sua 

idade. Em relação aos problemas de aprendizagem é descrita como estando dentro da 

média (Percentil 40), ou seja, dentro da expectativa. 

 

5.2.2 Avaliação Pré-intervenção da Observação 

 

Em relação aos resultados pré-intervenção do protocolo de observação em sala 

de aula (Tabela 18), o aluno apresentou dois comportamentos associados ao Padrão 

comportamental de “Desatenção”: Desviar o olhar do professor durante a explicação e 

Desviar o olhar do caderno; e três do Padrão comportamental “Facilmente Distraído”: 

Envolver-se em eventos alheios às atividades em sala, Demorar a iniciar tarefas 

escolares e Perder coisas. Três comportamentos associados ao Padrão comportamental 

de “Inquietação” foram verificados: Mexer-se e contorcer-se na cadeira, Mudar de 

postura e Falar em demasia, quanto a “Movimentação”: Levantar da carteira e Andar ou 

correr na sala ou para fora da sala, já quanto ao Padrão comportamental de 

“Impulsividade” ocorreram dois: Ter dificuldade em aguardar sua vez e Interromper 

outras falas. Esses dados da observação estão de acordo com os achados das aplicações 

do CBCL/6-18, do TRF/6-18 e da Escala TDAH de Benczik.  

 

5.2.3 Treino e utilização do Guia pelo professor e acompanhamento da intervenção 

 

Primeiro encontro: a professora de F demonstrou bastante interesse em participar da 

pesquisa. Ela também tem graduação em Psicologia e foi muito atenciosa com todas as 

solicitações feitas acerca do Guia. Foi feito pelo pesquisador um apanhado geral da 

aluna baseando-se nos resultados dos instrumentos de relato e da observação. Iniciou-se 

a exposição do Guia e um exemplar impresso foi entregue para a professora. Este 

encontro durou em torno de uma hora e a professora se propôs a implementar as 

sugestões do Guia, relatando que muitas delas já fazem parte do seu cotidiano escolar. 

Ressaltou também que a escola tem preocupação com as questões didático-

metodológicas e que os professores são orientados a assumirem determinadas posturas 

no sentido de contribuir para a melhora do aprendizado dos alunos. 
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Segundo encontro: O segundo encontro também durou aproximadamente uma hora. A 

professora afirmou ter lido e começado a aplicar as orientações presentes no Guia. 

Reforçou novamente que muitas práticas já são adotadas pela escola, como, por 

exemplo, estabelecer regras com os alunos, comunicar o tempo para as atividades, 

motivar os alunos e manter o bom humor. Especificamente sobre F disse que ela já é 

uma excelente aluna, porém tem dado as orientações sugeridas e estendido para todos os 

alunos da sala.  

 

Terceiro encontro: Na conversa com a professora de F perguntei como estava o 

processo com a aluna e ela me informou que continuava muito bom, que ela vinha 

reforçando a atenção conforme as sugestões do Guia e tentado aplicar também para seus 

outros alunos. Disse que a escola é muito aberta ao diálogo e autonomia dos alunos.  

 

Quarto encontro: A professora pediu para conversarmos enquanto ela tomava um café. 

Foi muito simpática e sugeriu que fosse realizada uma palestra sobre o tema, já que o 

Guia, segundo ela, era bastante significativo. Na sua avaliação, acredita que F, por 

acompanhar a programação da escola e ser muito inteligente, não precisa de atividades 

diferenciadas.  

 

Quinto encontro: A professora manteve o mesmo discurso. Disse que quase tudo que 

está no Guia foi implementado e que a única dificuldade é a de conversar com os pais, 

pois essa é uma atribuição da direção. Comunicou que, nas provas intermediárias, o 

desempenho de F foi acima da média. 

 

Sexto encontro: Foi comunicado que era o penúltimo encontro e que trataríamos do 

acompanhamento da aluna. A professora disse que F continua em um bom nível de 

aprendizado e que cumpre tudo que lhe é solicitado. Disse que os demais professores 

têm a mesma opinião. Considerou que tem sido bom o uso do Guia e o 

acompanhamento nos encontros, não só por conta de F, mas porque é bom ter apoio 

profissional no dia a dia. Acredita que toda escola deveria ter um psicólogo.  

 

Sétimo encontro: No último encontro a professora afirmou que continuava fazendo 

praticamente tudo o que havia sido indicado pelo Guia. Solicitou o envio para os demais 
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professores de materiais que tratassem de psicologia e educação para melhor andamento 

do processo de aprendizado dos alunos. Foi explicado neste encontro como seria o 

trabalho até o final e que, na medida do possível, estaria à disposição da escola. 

Solicitou-se que a professora respondesse ao TRF; ela pediu para responder no final das 

aulas naquele mesmo dia e assim foi feito. 

 

5.2.3.1 Considerações sobre os encontros 

 

Em linhas gerais o acompanhamento feito na sala de aula da aluna F e as 

orientações passadas por meio do Guia para a professora foram realizados de maneira 

satisfatória, sem grandes dificuldades e com um retorno dentro do esperado. Porém, não 

houve nas suas ações, nada que chamasse a atenção e a diferenciasse em relação aos 

demais alunos.  

No primeiro contato feito com a escola a direção se mostrou reticente, mas, 

assim que tomaram conhecimento do estudo em questão, foram solícitos, manifestaram 

bastante interesse pela realização do trabalho e deram muita importância para o mesmo. 

Foi considerada válida a atuação mais frequente de profissionais da área de educação, 

que possam contribuir na orientação de professores acerca dos diversos distúrbios de 

aprendizagem que se apresentam nas demandas escolares e que precisam ser tratados 

com profissionalismo. Assim, ressaltou-se a necessidade de qualificar os professores 

para que eles possam dar uma resposta mais efetiva a estes casos que vêm sendo 

apresentados com mais frequência nas escolas.  

 

5.2.3.2 Análise da utilização do Guia através do Checklist 

 

 A utilização das sugestões do Guia durante o seu período de implementação 

pode ser vista na Tabela 14. Das estratégias sugeridas ao professor, a de comunicar-se 

com os pais não foi implementada, sendo que o professor alegou que este contato só é 

feito nas reuniões pedagógicas; a estratégia de mesclar atividades de baixa atratividade 

com alta atratividade foi parcialmente implementada, pois a professora informou que 

tem uma programação que a aluna, no geral, consegue acompanhar. As demais 

estratégias, ao final do treinamento, foram, segundo o checklist, totalmente 

implementadas. 
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Tabela14: Implementação do treino a partir de um checklist respondido pela professora a cada semana. 

(0) Não foi implementada: Estratégia não utilizada nas aulas; (1) Algumas vezes: estratégia utilizada 

apenas em algumas aulas ou dias e (2) Muitas vezes: Estratégia incorporada diariamente nas aulas 
Semana 

Estratégias 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Média 

C
E

 

1. Estabelecer regras 

com os alunos. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

1,7 

2. Comunicar o tempo 

no decorrer da aula. 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 

3. Ressaltar informações 

importantes. 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 

4. Sentar o aluno perto 

do professor. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

5. Desenvolver 

autonomia. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

6. Fracionar a carga de 

trabalho total. 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 

7. Utilizar atividades e 

textos com destaque. 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 

8. Diversificar o material 

utilizado. 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 

9. Mesclar atividades de 

baixa e alta atratividade. 
1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1,4 

10. Comunicar-se com 

os pais. 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,5 

11. Manter o bom humor 

e não se desgastar por 

pouco. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

12. Estimular o 

autocontrole e 
percepção. 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

R
f 

13. Evidenciar aspectos 

positivos do 

comportamento do 

aluno. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

1,9 
14. Usar o retorno 

imediato. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

15. Aumentar frequência 

das consequências. 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 

C
E

R
f 16. Aproximar-se mais 

ao comunicar-se. 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 2,0 

MÉDIA 1,5 1,5 1,9 1,9 1,9 19 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8  

Legenda: (CE): Predomínio do controle do comportamento pelos estímulos antecedentes; (Rf): 

Predomínio do controle do comportamento pelo uso de reforçadores positivos para comportamentos 

adequados e (CERf): Predomínio do controle do comportamento mediante manejo de antecedentes e 

reforçadores positivos para comportamento adequados. 

 

5.2.4 Avaliação pós-intervenção e comparação dos inventários (CBCL e TRF) e 

Escala Benczik 

 

 No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e Escolar) do 

CBCL/6-18, todas as três categorias estão com valores no nível normal para a faixa 

etária. Na avaliação do perfil das escalas das síndromes de problemas de 

comportamento (Tabela 15), um maior comprometimento foi observado nos Problemas 

de Atenção, dentro da faixa limítrofe, sendo a adolescente descrita como alguém que 
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não termina as coisas que começa, não consegue prestar atenção e se concentrar por 

muito tempo e se distrai facilmente. Também na faixa limítrofe encontram-se os 

Problemas com o Pensamento, uma vez que é descrita como alguém que cutuca os 

próprios braços, morde o canto da boca e junta coisas inúteis. O participante está dentro 

do padrão de normalidade no Índice de Depressão e Ansiedade, Depressão e 

Isolamento, Queixas Somáticas, Problemas Sociais, Comportamento de Quebra de 

Regras e Comportamentos Agressivos. No perfil das escalas orientadas pelo DSM 

(Tabela 16), observa-se maior incidência de comportamentos que caracterizam 

Problemas de Desatenção e Hiperatividade e Problemas de Ansiedade, porém esses 

índices também se encontram dentro do padrão de normalidade, assim como os 

Problemas afetivos, Problemas de Ansiedade, Problemas Somáticos, Problemas de 

Oposição e Desafio e Problemas de Conduta. 

Diferentemente do observado no CBCL/6-18, no TRF/6-18 nenhum índice 

encontra-se na faixa limítrofe ou clínica. Todos os escores na escala das síndromes estão 

dentro do padrão de normalidade. Os escores das síndromes mostram uma pequena 

diferença entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18 nas escalas de Problemas com o 

Pensamento e Problemas de Atenção. No CBCL/6-18 esses índices são referidos pela 

mãe como na faixa limítrofe, entretanto, pelo ponto de vista do professor, expresso pelo 

TRF/6-18, esses índices apontam a adolescente dentro dos padrões esperados para a sua 

idade. 

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão esperado, apontando apenas uma 

diferença entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18, pois o primeiro indica maior incidência de 

comportamentos que caracterizam Problemas de desatenção e Hiperatividade. 

Tabela 15: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas/Síndromes de Problemas de 

Comportamento verificados no CBCL/6-18 e no TRF/6-18  
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 62 62 50 50 50 50 61 61 67 67 63 65 51 50 54 52 

TRF 61 54 52 50 50 50 57 50 50 50 62 55 50 50 60 50 

Dif 
C 0 0 0 0 0  2  -1  -2 

T -7 -2 0 -7 0 -7  0 -10 

C: CBCL; T: TRF 
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Tabela 16: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas Orientadas pelo DSM verificadas no 

CBCL/6/-18 e no TRF/6-18  
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 54 54 64 64 50 50 66 63 50 50  55  55 

TRF 55 50 65 56 50 50 63 55 50 50 50 50 

Dif 
C 0  0 0 -3 0 0 

T -5 -9 0 -8 0 0 

C: CBCL; T: TRF 
 

Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik (Tabela 17), a aluna 

apresenta um índice médio de comportamentos de déficit de atenção (Percentil 35), 

estando dentro da expectativa para adolescentes de sua idade. Os sinais de 

hiperatividade e impulsividade tiveram pontuação abaixo da expectativa para 

adolescentes de sua idade (Percentil 15), o que indica menos problemas que a maioria 

das crianças. Apresenta índice de comportamentos antissociais abaixo da média 

(Percentil 1-15), o que revela menos problemas de adaptação ao ambiente escolar do 

que a maioria dos adolescentes de sua idade. Em relação aos problemas de 

aprendizagem, é descrito como estando abaixo da média (Percentil 20), isto é, abaixo da 

expectativa. 

 

Tabela 17: Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Benczik (Versão para professores) 

 Déficit de 

Atenção 

Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Problemas de 

Aprendizagem 

Comportamento 

Antissocial 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

TOTAL 51 37 29 27 35 28 07 07 

PERCENTIL 60 35 50 15 40 20 01-15 01-15 

Dif. do Total 

(Pós-Pré) 
-14 -02 -07 00 

 

5.2.5 Avaliação Pós-intervenção da Observação 

 

Os resultados referentes à pós-intervenção do protocolo de observação em sala 

de aula (Tabela 18) indicam que o aluno em questão apresentou apenas o 

comportamento de Desviar o olhar do professor durante a explicação, associado do 

Padrão comportamental de “Desatenção”; não apresentou comportamentos do Padrão 
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comportamental “Facilmente Distraído” e “Impulsividade”; apresentou dois 

comportamentos associados ao Padrão comportamental de “Inquietação”: Mudar de 

postura e Falar em demasia; quanto a “Movimentação” apresentou o comportamento de 

Andar ou correr na sala ou para fora da sala. Observou-se uma diminuição na frequência 

dos comportamentos dos Padrões comportamentais “Desatenção”, “Facilmente 

Distraído”, “Inquietação” e “Movimentação”; o padrão comportamental 

“Impulsividade” não apresentou comportamentos pré ou pós-intervenção com a 

utilização do Guia pela professora (Tabela 18). A redução da frequência dos 

comportamentos de desatenção do protocolo de observação está de acordo com os 

achados das aplicações do CBCL/6-18, do TRF/6-18 e da Escala TDAH de Benczik.  

 

Tabela 18: Taxas de frequência de respostas dos padrões comportamentais de desatenção, hiperatividade 

e impulsividade descritos pelo instrumento de observação do aluno antes e após a implementação do Guia 

DSM 

Padrão 

Comporta-

mental 

Comportamentos 

Frequência 

Comp.  Padrão  DSM 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Dif. 

D
es

a
te

n
çã

o
 

Desatenção 

A - Desviar o olhar do 

professor durante a 

explicação 

8.5 

 

5 

9.5 5 

22.75 5 -20.75 

B - Desviar o olhar do 

caderno 

1 0 

C - Deixar de responder 

quando perguntado 

0 0 

Facilmente 

Distraído 

D - Envolver-se em 

eventos alheios às 

atividades em sala 

13.75 0 

16.25 0 

E - Ultrapassar o tempo 

estabelecido para concluir 

tarefas 

0 0 

F - Demorar a iniciar 

tarefas escolares 

2.25 0 

G - Perder coisas 0.25 0 

H
ip

er
a
ti

v
id

a
d

e 

Inquietação 

H - Mexer-se e contorcer-

se na cadeira 

2.5 0 

11.25 19 

14.25 19 4.75 

I - Mexer mãos e pés 0 0 

J - Mudar de postura 7.25 8 

K - Falar em demasia 1.5 11 

Movimentação 

L - Levantar da carteira 1.25 0 

3 0 M - Andar ou correr na 

sala ou para fora da sala 

8.5 

 

5 

Im
p

u
ls

i-

v
id

a
d

e 

Impulsividade 

N - Ter dificuldade em 

aguardar sua vez 

1 0 

0 0 0 0 0 
O - Falar sem ser 

estimulado 

0 0 

P - Interromper outras 

falas 

13.75 0 
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5.3 Aluno III  

 

O Participante (G) é do sexo masculino, tem treze anos e cursa o 7º ano de uma 

escola pública da cidade de São Paulo. Foi medicado por doze meses, porém no 

momento da pesquisa não estava medicado. A principal preocupação relatada pela mãe 

no CBCL/6-18 refere-se à possibilidade de ele desistir dos estudos quando crescer um 

pouco mais. A principal preocupação da professora em relação ao aluno é o medo que 

ele venha a se envolver com drogas, embora isso nunca tenha acontecido. 

O pesquisador foi muito bem recebido pela coordenadora pedagógica, que lhe 

apresentou a instituição e o levou para a reunião pedagógica, improvisando uma palestra 

dele que durou cerca de uma hora. Os professores fizeram muitas perguntas, deixando a 

sensação de que a estada na instituição seria bem tranquila. O pesquisador foi convidado 

pela coordenadora para realização de nova palestra à qual pudessem participar os 

professores que estavam ausentes no primeiro encontro. O convite foi prontamente 

aceito. No dia da palestra, que teve a duração de quase duas horas, a receptividade foi 

muito boa e, no final, tanto a coordenadora quanto a diretora (que também participaram 

do evento) agradeceram a contribuição que estava dando para a escola pelo pesquisador. 

Trata-se de uma escola pública da região sul de São Paulo, com um espaço amplo e que 

está passando atualmente por uma grande reforma. As aulas ficam prejudicadas pelo o 

barulho das obras. 

 

5.3.1 Avaliação Pré-intervenção dos Inventários (CBCL e TRF) e Escala Benczik 

 

 No CBCL/6-18 o perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e 

Escolar), em Atividades e Escolar os resultados estão no nível normal para crianças da 

sua faixa etária, o que caracteriza uma incidência dentro do esperado em cada uma 

dessas esferas. Em Social ele se encontra dentro do padrão clínico, o que reflete uma 

incidência maior de problemas nessa esfera. Na avaliação do perfil das escalas das 

síndromes de problemas de comportamento (Tabela 20), um maior comprometimento 

foi observado nos Comportamentos Agressivos, sendo que, conforme a descrição, o 

aluno é descrito como muito argumentativo para não fazer algo, exige que prestem 

muita atenção nele, destrói suas próprias coisas e as dos outros, é desobediente na 

escola, teimoso, mal humorado e irritável, desconfiado, apresenta mudanças repentinas 

de humor e é muito barulhento. Também foram descritas alterações relacionadas a 
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Problemas Sociais, sendo referida como uma criança muito apegada a adultos, que não 

se dá bem com outras crianças, acha que os outros a perseguem, machuca-se com 

frequência, que não é querida pelas outras crianças e que é desastrada.  

No índice de depressão e isolamento, foi descrito como alguém que sente prazer 

com poucas coisas, prefere ficar sozinho, se recusa a falar, é reservado, fechado, não 

conta suas coisas para ninguém, é pouco ativo e demonstra falta de energia, isolando-se 

com frequência. Em relação aos problemas de atenção é descrito como infantil para a 

sua idade, não termina as coisas que começa, demonstra dificuldade de se concentrar, 

não pára sentado, perde-se em seus pensamentos, é impulsivo e desatento. No índice de 

depressão e ansiedade é descrito como quem chora muito, tem medo de certos animais, 

é nervoso, medroso, fica sem jeito na frente das pessoas e é muito preocupado. Em 

Problemas com o pensamento possui alguns movimentos repetitivos, vê vultos, junta 

coisas velhas e se irrita facilmente. Em Queixas Somáticas apresenta dores de cabeça, 

problemas na pele e estômago, e nos Problemas com a Quebra de Regras é visto como 

quem desrespeita as regras tanto na escola quanto em casa ou mesmo em outros lugares, 

mente ou engana os outros. Porém, ambos os itens estão na faixa limítrofe.  

No perfil das escalas orientadas pelo DSM (Tabela 21), observa-se que os 

comportamentos que caracterizam Problemas de Conduta estão na faixa limítrofe, 

apresentando crueldade com os animais, destrói coisas dos outros, desrespeita as regras 

em casa e mente ou engana os outros. Os demais itens encontram-se na faixa clínica. 

Em Problemas afetivos, observa-se que poucas coisas lhe dão prazer, chora muito, é 

pouco ativo e tem pouca energia. Nos Problemas de Ansiedade, apresenta dependência 

em relação aos adultos, medo de certos animais, nervosismo, medo excessivo e muita 

preocupação. Em Problemas Somáticos, é descrito como tendo fortes dores de cabeça, 

problemas na pele e dores de estômago. Em relação aos Problemas de Desatenção e 

Hiperatividade, indica que não termina as coisas que começa, não consegue se 

concentrar, não pára quieto, é impulsivo, desatento, fala demais e é muito barulhento. 

Nos Problemas de Oposição e Desafio é descrito como que argumenta muito, 

desobediente na escola e em casa, teimoso, mal humorado e esquentado. 

Na descrição do TRF/6-18 observou-se um índice adequado em todos os escores 

na escala das síndromes, estando todos os índices dentro do padrão de normalidade. Já 

no CBCL/6-18 se verificou o oposto, sendo que todos os índices na faixa clínica ou 

limítrofe. 
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No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão esperado, o que leva a 

incongruências entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18. O CBCL/6-18 indica que o conjunto 

de comportamentos é referido pela mãe como fora do padrão de normalidade, 

encontrando-se na faixa clínica, com exceção dos Problemas de Conduta que se 

encontram na faixa limítrofe. Entretanto, pelo ponto de vista do professor, expresso pelo 

TRF/6-18, este índice aponta a criança dentro dos padrões esperados para a sua idade. 

Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik, o aluno apresenta 

índice médio de comportamentos de déficit de atenção (Percentil 75), estando dentro da 

expectativa para a sua idade. Os sinais de hiperatividade e impulsividade apresentam-se 

abaixo da expectativa (Percentil 10), e indicam menos problemas que a maioria das 

crianças. O aluno apresenta também índice médio de comportamentos antissociais 

(Percentil 45-65), refletindo índice médio de adaptação ao ambiente escolar. Em relação 

aos problemas de aprendizagem é descrito como dentro da média (Percentil 70), isto é, 

dentro da expectativa. 

 

5.3.2 Avaliação Pré-intervenção da Observação 

 

Nos resultados do protocolo de observação em sala de aula (Tabela 23) 

verificados antes da intervenção com o Guia, o aluno apresentou dois comportamentos 

associados ao Padrão comportamental de “Desatenção”: Desviar o olhar do professor 

durante a explicação e Desviar o olhar do caderno; e duas do Padrão comportamental 

“Facilmente Distraído”: Envolver-se em eventos alheios às atividades em sala e 

Demorar a iniciar tarefas escolares. Dois comportamentos associados ao Padrão 

comportamental de “Inquietação” foram verificados: Mudar de postura e Falar em 

demasia, e um comportamento de “Movimentação”: Levantar da carteira. Esses dados 

da observação estão de acordo com os achados das aplicações do CBCL/6-18, do 

TRF/6-18 e da Escala TDAH de Benczik.  

 

5.3.3 Treino e utilização do Guia pelo professor e acompanhamento da intervenção 

 

Primeiro Encontro: a professora demonstrou bastante interesse em participar da 

pesquisa. Após fazer uma descrição geral do que havia observado em G, ressaltou que a 

aplicação do Guia auxiliaria em seu desempenho escolar. Passando à exposição do 
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Guia, foi fornecido um exemplar impresso para a professora de G. O treino foi mais 

curto que o previsto, uma vez que a coordenação disponibilizou apenas trinta minutos 

para sua realização.  A professora se comprometeu a ler posteriormente com maior 

atenção e começar a aplicar as sugestões feitas. 

 

Segundo Encontro: neste dia o treino levou aproximadamente uma hora. Ao ser 

questionada se havia lido o Guia, a professora respondeu afirmativamente. Relatou que 

já praticava algumas das sugestões trazidas pelo Guia, como, combinar tudo com os 

alunos, sentar o aluno com dificuldades perto dela, desenvolver, na medida do possível, 

autonomia e auto-organização do grupo de alunos como um todo. O que incorporou e 

passou a aplicar foi o elogio mais frequente às atividades realizadas por G, estendendo 

também aos demais alunos. Confirmou que tem tentado destacar o que considera mais 

importante nas matérias dadas e se esforçado para manter o bom humor. Queixou-se de 

que a escola anda muito barulhenta por conta da reforma, o que tem deixado todos mais 

nervosos. Comprometeu-se a manter as orientações do Guia e aplicar outras mais que 

ainda não havia utilizado. 

 

Terceiro Encontro: a professora de G informou que o processo de aplicação do Guia 

estava indo bem e que tem gostado de fazer uso das sugestões por ele trazidas. Afirmou 

ainda que leu um artigo acerca do TDAH, pois se interessou em saber mais sobre o 

assunto. Relatou que a dificuldade que tinha naquele momento referia-se aos outros 

alunos que vinham atrapalhando mais as aulas e ao fato de a sala ser muito grande. 

Afirmou ainda ter dificuldades de elogiar G assim que o comportamento desejado 

ocorria, mais percebeu que vinha fazendo isso com mais frequência que antes do uso do 

Guia. Comentou também que está “se policiando” para não gritar tanto. 

 

Quarto Encontro: a professora disse ter percebido uma melhora em G, que tem se 

envolvido e participado mais das atividades após o implemento das orientações trazidas 

pelo Guia. Disse também estar acompanhando o seu caderno e que ele tem feito a lição 

com maior frequência. Sua participação na sala de aula tem sido boa. O diálogo tem 

ocorrido com maior frequência e ela tem percebido que vem conseguindo fazer o 

mesmo com os demais alunos. Relatou estar repensando sobre a forma como passa o 

conteúdo, todavia acha que algumas mudanças só poderão ocorrer para o próximo 

semestre. 
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Quinto Encontro: perguntada sobre o uso das informações trazidas pelo Guia, a 

professora confirmou que estava implementando quase tudo, que a dificuldade maior 

era mexer no planejamento de aula, pois isso exige tempo e ela alegou não ter condições 

de fazê-lo no momento. Queixou-se de que gostaria da participação dos demais 

professores. É notável o envolvimento por parte da professora e da coordenadora, que 

também acompanhava e sempre perguntava sobre o desenvolvimento do trabalho. 

 

Sexto Encontro: ao iniciar o treino foi comunicado que aquele era o penúltimo 

encontro e que se faziam necessárias uma discussão sobre os pontos ainda não aplicados 

do Guia e uma análise dos que vinham sendo usados pela professora. Ela reclamou que 

o Estado não dá suporte para os professores trabalharem e afirmou que percebia que 

nossos encontros estavam auxiliando muito em sua atuação profissional. Confirmou que 

G vem melhorando e que conversou com a coordenadora sobre o ganho que o processo 

trouxe, tanto para ela em nível profissional, mais também para o aprendizado do aluno.  

 

Sétimo Encontro: neste último encontro a professora afirmou que estava aplicando 

praticamente todas as orientações indicadas. Acreditava que esse processo não deveria 

ser feito com um único professor e sim com os demais colegas da escola. Ela percebeu 

que a ajuda não foi apenas para contribuir no desempenho escolar de G e sim que ela 

poderia melhorar sua prática com todos os alunos. Disse que havia gostado bastante do 

processo e que iria procurar manter e melhorar sua postura com os alunos. Após a 

explicação sobre como seria o desenvolvimento do trabalho até o final, foi solicitado 

que ela respondesse ao TRF, o que foi feito sem que ela demonstrasse resistência. 

  

5.3.3.1 Considerações sobre os encontros 

 

Durante todas as observações, G demonstrou-se muito disperso, pouco 

participativo, aparentando sempre estar atrasado com a matéria. A sala possuía 

aproximadamente 28 alunos, a professora gritava muito (embora o barulho das obras da 

reforma da escola dificultasse a comunicação entre a professora e a os alunos de sua 

sala de aula). A sala também era muito barulhenta e dispersa. A professora dizia que G 

estava longe de ser o problema naquela sala, que possuía alunos muito mais 

indisciplinados e com dificuldades de aprendizagem muito maiores. 
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5.3.3.2 Análise da utilização do Guia através do Checklist 

 

  A utilização das sugestões do Guia durante o seu período de implementação 

pode ser vista na Tabela 19. Doze das dezesseis estratégias sugeridas ao professor foram 

totalmente implementadas até o final do treino. Quatro estratégias foram parcialmente 

implementas, a professora alegou que nem sempre era possível trabalhar no sentido de 

desenvolver autonomia e fracionar a carga de trabalho total,  pois se tratava de uma sala 

com grande número de alunos; quanto a mesclar atividades de baixa e alta atratividade, 

a professora disse ser difícil diversificar com frequência as atividades; por fim, sobre 

comunicar-se com os pais, a professora implementou a estratégia de enviar bilhetes no 

caderno, porém não obteve resposta dos pais. 

 

Tabela 19: Implementação do treino a partir de um checklist respondido pela professora a cada semana. 

(0) Não foi implementada: Estratégia não utilizada nas aulas; (1) Algumas vezes: estratégia utilizada 

apenas em algumas aulas ou dias e (2) Muitas vezes: Estratégia incorporada diariamente nas aulas 
Semana 

Estratégias 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Média 

C
E

 

1. Estabelecer regras 

com os alunos. 
1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1,7 

1,5 

2. Comunicar o tempo 

no decorrer da aula. 
0 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1,6 

3. Ressaltar informações 

importantes. 
0 1 2 2 1 2 0 1 2 2 2 2 1,4 

4. Sentar o aluno perto 

do professor. 
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,7 

5. Desenvolver 

autonomia. 
2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1,7 

6. Fracionar a carga de 

trabalho total. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

7. Utilizar atividades e 

textos com destaque. 
1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1,6 

8. Diversificar o 

material utilizado. 
1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1,6 

9. Mesclar atividades de 

baixa e alta atratividade. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

10. Comunicar-se com 

os pais. 
0 0 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1,0 

11. Manter o bom 

humor e não se 

desgastar por pouco. 

1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1,7 

12. Estimular o 

autocontrole e 
percepção. 

1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1,7 

R
f 

13. Evidenciar aspectos 
positivos do 

comportamento do 

aluno. 

1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1,6 

1,6 14. Usar o retorno 

imediato. 
1 2 2 1 2 0 2 1 2 1 2 2 1,5 

15. Aumentar 

frequência das 
consequências. 

1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1,6 
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C
E

R
f 16. Aproximar-se mais 

ao comunicar-se. 

 
1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1,7 1,7 

MÉDIA 0,8 1,4 1,7 1,7 1,3 1,7 1,7 1,3 1,5 1,4 1,7 1,7  

Legenda: (CE): Predomínio do controle do comportamento pelos estímulos antecedentes; (Rf): 

Predomínio do controle do comportamento pelo uso de reforçadores positivos para comportamentos 

adequados e (CERf): Predomínio do controle do comportamento mediante manejo de antecedentes e 

reforçadores positivos para comportamento adequados. 

 

5.3.4 Avaliação pós-intervenção e comparação dos inventários (CBCL e TRF) e 

Escala Benczik 

 

No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e Escolar), os itens 

Atividades e a Escolar estão com valores no nível normal para crianças da sua faixa 

etária, caracterizando uma incidência dentro do esperado em cada uma dessas esferas. 

Em Social ele se encontra dentro do padrão clínico, caracterizando uma incidência 

maior de problemas nessa esfera. Na avaliação do perfil das escalas das síndromes de 

problemas de comportamento (Tabela 20) um maior comprometimento foi observado 

nos Comportamentos Agressivos, sendo que, segundo a descrição, o aluno é descrito 

como muito argumentativo para não fazer as atividades, exige que prestem muita 

atenção nele, é teimoso, mal humorado, irritável, desconfiado, apresenta mudanças 

repentinas de humor e é desconfiado. Também foram descritas alterações relacionadas a 

Problemas Sociais, sendo referida como uma criança apegada a adultos, que não se dá 

bem com outras crianças, acha que os outros a persegue, que não é querida pelas outras 

crianças e que é desastrada. No índice de depressão e isolamento, foi descrito como 

alguém que sente prazer com poucas coisas, prefere ficar sozinho, se recusa a falar, é 

reservado, fechado, não conta suas coisas para ninguém, é pouco ativo e demonstra falta 

de energia, isolando-se com frequência. Em relação aos problemas de atenção é descrito 

como infantil para a sua idade, não termina as coisas que começa, tem dificuldade de se 

concentrar, perde-se em seus pensamentos, é impulsivo e desatento. No índice de 

depressão e ansiedade, é descrito como quem chora muito, tem medo de certos animais, 

reclama de que ninguém gosta dele, é nervoso, medroso, fica sem jeito na frente das 

pessoas e é muito preocupado. Nos Problemas com o pensamento possui alguns 

movimentos repetitivos, vê vultos, junta coisas velhas e se irrita facilmente. As Queixas 

Somáticas e os Problemas com a Quebra de Regras estão dentro da faixa de 

normalidade. No perfil das escalas orientadas pelo DSM (Tabela 21), observa-se que os 

comportamentos que caracterizam Problemas de Conduta e Problemas Somáticos estão 
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na faixa de normalidade. Os demais itens encontram-se na faixa clínica; em Problemas 

afetivos relata-se que poucas coisas lhe dão prazer, chora muito, é pouco ativo e lhe 

falta energia. Nos Problemas de Ansiedade, apresenta dependência em relação aos 

adultos, medo de certos animais, nervosismo, medo excessivo e muita preocupação. Em 

relação aos Problemas de Desatenção e Hiperatividade, indica que não termina as coisas 

que começa, não consegue se concentrar, não pára quieto, é impulsivo, desatento e fala 

demais. Nos Problemas de Oposição e Desafio é descrito como quem argumenta muito, 

é teimoso, mal humorado e esquentado. 

No TRF/6-18, observou-se um índice adequado em todos os escores na escala 

das síndromes, com todos os índices dentro do padrão de normalidade. Já no CBCL/6-

18 verificou-se o oposto, com quase todos os índices na faixa clínica ou limítrofe. 

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão esperado, o que leva a 

incongruências entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18. O CBCL/6-18 indica que o conjunto 

de comportamentos é referido pela mãe como fora do padrão de normalidade, 

encontrando-se na faixa clínica, com exceção dos Problemas de Conduta e Problemas 

Somáticos, que se encontram na faixa de normalidade. Entretanto, pelo ponto de vista 

do professor, expresso pelo TRF/6-18, esse índice aponta a criança dentro dos padrões 

esperados para a sua idade. 

 

Tabela 20: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas/Síndromes de Problemas de 

Comportamento verificados no CBCL/6-18 e no TRF/6-18  
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CBCL 79 78 86 86 67 58 77 70 76 75 86 76 64 62 84 78 

TRF 54 50 62 61 50 50 55 55 50 50 51 51 50 50 52 50 

Dif 
C -1 0 -9 -7 -1 -10 -2 -6 

T -4 -1 0 0 0 0 0  -2 

C: CBCL; T: TRF 
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Tabela 21: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas Orientadas pelo DSM verificadas no 

CBCL/6-18 e no TRF/6-18  
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 72 72 77 76 70 60 80 73 75 71 67 60 

TRF 55 55 56 50 50 50 52 52 50 50 50 50 

Dif 
C 0  -1 -10 -7 -4 -7 

T 0 -6 0 0 0 0 

C: CBCL; T: TRF 

 

Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik (Tabela 22), o aluno 

apresenta índice médio de comportamentos de déficit de atenção (Percentil 60), estando 

dentro da expectativa para a sua idade. Com relação aos sinais de hiperatividade e 

impulsividade, apresenta-se abaixo da expectativa (Percentil 1-5), apresentando menos 

problemas que a maioria das crianças. O aluno apresenta também índice médio de 

comportamentos antissociais (Percentil 35), o que reflete índice médio de adaptação ao 

ambiente escolar. Em relação aos problemas de aprendizagem, é descrito como dentro 

da média (Percentil 70), dentro da expectativa. 

 

Tabela 22: Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Benczik (Versão para professores) 

 Déficit de 

Atenção 

Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Problemas de 

Aprendizagem 

Comportamento 

Antissocial 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

TOTAL 59 50 12 12 53 52 14 11 

PERCENTIL 75 60 01-05 01-05 70 70 45-65 35 

Dif. do Total 

(Pós-Pré) 
-09 00 -01 -03 

 

5.3.5 Avaliação Pós-intervenção da Observação 

 

Os resultados relativos aos comportamentos manifestos pré-intervenção do 

protocolo de observação em sala de aula (Tabela 23) indicam que o aluno apresentou 

dois comportamentos associados ao Padrão comportamental de “Desatenção”: Desviar o 

olhar do professor durante a explicação e Desviar o olhar do caderno; dois do Padrão 

comportamental “Facilmente Distraído”: Envolver-se em eventos alheios às atividades 

em sala e Demorar a iniciar tarefas escolares; dois comportamentos associados ao 

Padrão comportamental de “Inquietação”: Mudar de postura e Falar em demasia; 
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nenhum comportamento de “Movimentação” foi observado. Nenhum comportamento 

do Padrão comportamental “Impulsividade” foi observado pré ou pós-intervenção. 

Percebeu-se diminuição na frequência dos comportamentos dos Padrões 

comportamentais de “Desatenção”, “Facilmente Distraído”, “Inquietação” e 

“Movimentação”. Não foram observados comportamentos do padrão comportamental 

“Impulsividade” pré ou pós-intervenção com a utilização do Guia pela professora 

(Tabela 23). Esses dados da observação estão de acordo com os achados das aplicações 

do CBCL/6-18 e da Escala TDAH de Benczik.  

 

Tabela 23: Taxas de frequência de respostas dos padrões comportamentais de desatenção, hiperatividade 

e impulsividade descritos pelo instrumento de observação do aluno antes e após a implementação do Guia 

DSM 

Padrão 

Comporta-

mental 

Comportamentos 

Frequência 

Comp.  Padrão  DSM 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Dif. 

D
es

a
te

n
çã

o
 

Desatenção 

A - Desviar o olhar do 

professor durante a 

explicação 

 

1.75 

 

7 

22.75 11 

33.5 20 -13.5 

B - Desviar o olhar do 

caderno 

21 4 

C - Deixar de responder 

quando perguntado 

0 0 

Facilmente 

Distraído 

D - Envolver-se em 

eventos alheios às 

atividades em sala 

9.75 5 

10.75 9 

E - Ultrapassar o tempo 

estabelecido para concluir 

tarefas 

0 0 

F - Demorar a iniciar 

tarefas escolares 

1 4 

G - Perder coisas 0 0 

H
ip

er
a
ti

v
id

a
d

e 

Inquietação 

H - Mexer-se e contorcer-

se na cadeira 

0 0 

11 10 

13.25 19 5.75 

I - Mexer mãos e pés 0 0 

J - Mudar de postura 5.25. 5 

K - Falar em demasia 5.75 5 

Movimentação 

L - Levantar da carteira 2.25 0 

2.25 9 M - Andar ou correr na 

sala ou para fora da sala 

0 0 

Im
p

u
ls

i-

v
id

a
d

e 

Impulsividade 

N - Ter dificuldade em 

aguardar sua vez 

0 0 

0 0 0 0 0 
O - Falar sem ser 

estimulado 

0 0 

P - Interromper outras 

falas 

0 0 

 

5.4 Aluno IV 

 

Trata-se de um aluno do sexo masculino (H), de onze anos, que está 5º ano de 

uma escola particular da região sul de São Paulo. Repetiu o 5º ano, segundo a mãe, por 
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dificuldade de aprendizagem. Ele frequenta, na mesma escola, reforço escolar no 

contra-turno. Foi diagnosticado com TDAH e faz uso de Ritalina há mais de um ano. 

Durante todas as observações, H demonstrou muitos sinais de inadequação, como correr 

pela sala, ter atitudes intempestivas, dispersar com facilidade e interferir 

demasiadamente no funcionamento da sala. Demonstrou gostar muito de desenhar, 

embora o faça durante as aulas. A professora diz que todos na escola “estão no limite” 

com o aluno, ressalta que isso se deve ao próprio desenvolvimento do aluno, que está 

tentando se adaptar à condição de ter vários professores. A principal preocupação 

relatada pela mãe no CBCL/6-18 refere-se à possibilidade de ele não conseguir estudar 

e trabalhar na fase adulta em um mundo competitivo. Segundo a professora, a sua 

principal preocupação em relação ao aluno é a aprendizagem, pois, segundo ela, ele 

nunca atingiu os objetivos propostos. 

Foram muitas as dificuldades para ser atendido nesta escola. Após o 

agendamento, foi preciso esperar por mais de uma hora até que a coordenadora se 

dispusesse a entender do que se tratava a observação. Após o primeiro contato, a 

coordenadora demonstrou interesse pelo trabalho, afirmando que a relação com a 

família de H era muito ruim. Relatou que os pais eram separados e não gostavam de ir à 

escola conversar sobre os vários problemas que H apresentava. Logo depois, foi feito 

contato com a professora, que também se dispôs a participar e colaborar com a 

avaliação durante sua aula, dando início à sequência de observações. 

Trata-se de uma escola bem cuidada, com amplo espaço físico e uma direção 

que todo o tempo exaltava os procedimentos adotados na instituição, alegando que, 

quando um aluno apresenta dificuldade, eles fazem tudo para ajudar. Nas palavras da 

coordenadora, tratava-se de uma das melhores escolas de São Paulo.  

Contudo, não foi simples conseguir a autorização para o treinamento, pois a 

coordenadora disse que os professores tinham pouco tempo. Após muito diálogo, a 

coordenadora disponibilizou meia hora a cada quinze dias para os encontros com a 

professora. Percebeu-se, durante as visitas, que a escola tem muita dificuldade com a 

família de H e que há uma tendência de responsabilizar os pais pelas atitudes dele. A 

escola afirmou manter estreito contato com as famílias, sempre chamando os pais para 

conversar e assumindo postura bastante assertiva de parceria entre escola e família,  

com o objetivo de pensar estratégias conjuntas de intervenção.  
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Quanto à professora que foi acompanhada, tem uma postura em sala com os 

alunos diferente daquela que apresenta diante da coordenação da escola. Com os alunos 

estava sempre irritada e gritava muito. Após as considerações feitas nas primeiras 

observações em sala de aula, passou-se ao treino com a professora. Como em muitas 

escolas, a professora gritava muito e se mostrava bastante irritada durante as aulas. Na 

presença de alguém da direção, ela mudava completamente o tom de voz. 

 

5.4.1 Avaliação Pré-intervenção dos Inventários (CBCL e TRF) e Escala Benczik 

  

O CBCL/6-18 avaliou o perfil comportamental da criança nos últimos 6 meses. 

No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e Escolar), todas estão abaixo 

dos valores para crianças da sua faixa etária, caracterizando uma incidência maior de 

problemas em cada uma dessas esferas. Na avaliação do perfil das escalas das 

síndromes de problemas de comportamento (Tabela 25), um maior comprometimento 

foi observado nos Problemas de Sociabilidade, sendo a criança descrita como ciumenta, 

desajeitada, desastrada, e prefere crianças menores. Também foram descritas alterações 

relacionadas a Problemas de Atenção, sendo que a criança, segundo a descrição, não 

termina as coisas que começa, tem dificuldade de se concentrar, é desatenta e tem 

dificuldade de permanecer sentada. Com relação ao Comportamento Agressivo, 

observa-se também alta incidência de comportamentos do tipo argumentativo, exigência 

de que prestem muita atenção nela,  desobediência em casa, teimosa, irritabilidade e que 

fica facilmente emburrada. No perfil das escalas orientadas pelo DSM (Tabela 26), 

observa-se maior incidência de comportamentos que caracterizam Problemas de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade, como não terminar as coisas que começa, não conseguir se 

concentrar, não parar quieto, impulsividade, que distrair-se facilmente, falar em demasia 

e ser muito barulhento; e Problemas de Oposição e Desafio, sendo muito argumentativo, 

desobediente tanto em casa quanto na escola, teimoso, mal humorado e fácil de irritar, 

tendo acessos de raiva. 

O TRF/6-18 avalia o desempenho acadêmico e as características adaptativas do 

comportamento da criança no contexto escolar, a partir da opinião do professor. Nesse 

instrumento observou-se, do mesmo modo que no CBCL/6-18, um elevado índice na 

escala das síndromes referentes a Problemas de Sociabilidade, como, por exemplo, não 

se dar bem com outras crianças, achar que os outros a perseguem, ser alvo de gozações 
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e preferir a companhia de crianças menores. Foram descritas alterações relacionadas 

também a Problemas de Atenção, sendo referida como uma criança que age de modo 

muito infantil para sua idade, que não termina as coisas que começa, que tem 

dificuldade de se concentrar, que é desatenta e que tem dificuldade de permanecer 

sentada. Com relação ao Comportamento Agressivo, observa-se também alta incidência 

de comportamentos do tipo argumentativo, desafiante, exigência que prestem muita 

atenção nela, desobediência na escola, mete-se em muitas brigas. 

Os escores das síndromes mostram uma diferença entre o CBCL/6-18 e o 

TRF/6-18 na escala de Comportamentos de Violação de Regras. No CBCL/6-18 esse 

conjunto de comportamentos é referido pela mãe como dentro do padrão de 

normalidade, entretanto, pelo ponto de vista do professor, expresso pelo TRF/6-18, este 

índice aponta mais problemas que na maioria das crianças, como por exemplo, não se 

arrepender depois de comportar-se mal, desrespeitar as regras da escola, andar com más 

companhias, mentir ou enganar os outros, xingar ou falar palavrões.  

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

maior incidência de comportamentos que caracterizam Problemas de Déficit de Atenção 

e Hiperatividade e Problemas de Oposição e Desafio. Outra incongruência entre o 

CBCL/6-18 e o TRF/6-18 aparece nos Problemas de Conduta, pois, segundo o relato do 

professor, a criança apresenta alta incidência de problemas nesse item, como, por 

exemplo, destruir coisas dos outros, não se arrepender depois de se comportar mal, 

desrespeitar as regras, brigar. 

 Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik (2000), o aluno 

apresenta um alto índice de comportamentos de déficit de atenção (Percentil 95), 

atingindo pontuação máxima em 12 dos 16 itens. Com relação aos sinais de 

hiperatividade e impulsividade, obteve pontuação máxima em 10 dos 12 itens avaliados 

(Percentil 99). O aluno apresenta também um alto índice de comportamentos 

antissociais (Percentil 95), refletindo um baixo índice de adaptação ao ambiente escolar. 

Desse modo, ele é caracterizado como alguém que tem dificuldades de relacionamento 

com os colegas e com a professora. Quanto aos problemas de aprendizagem, ele é 

caracterizado pelas respostas da professora como alguém que apresenta mais problemas 

que a maioria das crianças (Percentil 70). 

 

5.4.2 Avaliação Pré-intervenção da Observação 
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Ao analisar os resultados pré-intervenção do Guia do protocolo de observação 

em sala de aula (Tabela 28), percebe-se que o aluno apresentou dois comportamentos 

associados ao Padrão comportamental de “Desatenção”: Desviar o olhar do professor 

durante a explicação e Desviar o olhar do caderno; e três do Padrão comportamental 

“Facilmente Distraído”: Envolver-se em eventos alheios às atividades em sala, 

Ultrapassar o tempo estabelecido para concluir tarefas e Demorar a iniciar tarefas 

escolares. Três comportamentos associados ao Padrão comportamental de “Inquietação” 

foram observados: Mexer-se e contorcer-se na cadeira, Mexer mãos e pés e Mudar de 

postura. No tocante ao Padrão comportamental “Movimentação”, observou os 

comportamentos de Levantar da carteira e Andar ou correr na sala ou para fora da sala. 

Três comportamentos do padrão “Impulsividade” também foram observados: Ter 

dificuldade em aguardar sua vez, Falar sem ser estimulado e Interromper outras falas. 

Esses dados da observação estão de acordo com os achados das aplicações do CBCL/6-

18, do TRF/6-18 e da Escala TDAH de Benczik.  

 

5.4.3 Treino e utilização do Guia pelo professor e acompanhamento da intervenção 

 

Primeiro Encontro: a professora, cujas aulas foram acompanhadas, demonstrou um 

interesse tímido em participar da aplicação do Guia. Foi feito um apanhado geral dos 

alunos, elogiando a professora, a qualidade de suas aulas e falando da importância 

daquele processo para o desenvolvimento do trabalho por ela desempenhado, e, 

inclusive, para que ela possa atender melhor ao aluno H, que se mostrou bastante 

agitado e com atitudes extremamente impulsivas. Foram abordados alguns pontos do 

Guia para garantir autonomia e responsabilidade sobre os atos que H praticava em sala, 

foi solicitado que a professora começasse estabelecendo regras mais claras de 

convivência em sala de aula. Após essa exposição sobre o Guia, foi fornecido um 

exemplar impresso para a professora e disponibilizada para todos os professores da 

escola a versão digital. O encontro foi muito corrido, pois, de fato, a coordenação 

disponibilizou apenas trinta minutos. A professora se comprometeu a ler com maior 

atenção e tentar aplicar as sugestões feitas. 

 

Segundo Encontro: para este também foram disponibilizados apenas trinta minutos 

para acompanhamento do processo iniciado de aplicação do Guia. A professora 

queixou-se de que os alunos, hoje em dia, não obedecem e disse não ver muita 



106 
 

importância em ficar ressaltando as informações mais importantes do que ocorre 

durante as aulas, como pede o Guia. Afirmou que, sempre que os alunos merecem, ela 

os elogia, inclusive H, e que a escola tem algumas regras, tais como conversar com o 

aluno, comunicar o tempo de cada atividade e dividir a carga total de trabalho. Ela se 

considera uma pessoa bem-humorada, embora com H seja difícil manter o bom humor. 

Neste encontro, o Guia foi explicado mais detalhadamente e a professora se 

comprometeu a continuar usando as informações trazidas.  

 

Terceiro Encontro: questionada sobre o processo com o aluno, a professora informou 

que estava seguindo as sugestões dadas; havia mudado-o de lugar, que procurou elogiá-

lo mais e que tinha conversado mais com ele. Disse que estava se esforçando muito, 

mas que era muito difícil manter a paciência com ele. Ela acha que todos na escola 

acreditam que não há mais jeito e que ele deverá sair no final do ano da escola (a 

diretora confirmou esta informação). Para manter a motivação no processo de 

implementação do Guia, ressaltou-se que as informações fornecidas em nossos 

encontros poderiam ser de grande valia para mudar esta realidade e, também, que 

poderiam ser aplicadas em outras situações similares. A professora disse que iria 

continuar tentando contribuir.  

 

Quarto Encontro: Neste encontro, a professora aparentou certo grau de impaciência, 

falando que havia feito tudo o que havia sido solicitado e que não seria preciso perder 

muito tempo com ela naquele dia. Foi comunicado que o encontro naquele momento 

fazia parte do processo e que, se ela preferisse,  poderia ser remarcado. Ela pediu 

desculpas e disse que poderíamos continuar nossas conversas, mas reiterou que havia 

feito quase tudo. Afirmou que, embora a família não ajude, a escola tem se esforçado 

bastante. Comentou sobre a falta de treinamento não apenas com alunos “problemas”, 

mas como lidar com os alunos de modo geral, embora ela ache que a escola já faça 

muito. Ao fim do encontro foi solicitado que ela continuasse envolvida com a melhoria 

do desempenho de H, reconhecendo todo seu esforço e dedicação nos encontros. 

 

Quinto Encontro: como os demais encontros, este também foi muito corrido e a 

professora já chegou dizendo que fez tudo o que achava possível, elogiando o aluno e 

prestando mais atenção nele. Porém, eles estavam às vésperas de algumas avaliações e 

ela não havia tido tempo de prestar tanta atenção em H. Foi ressaltado, por meio das 
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informações do Guia, que os cuidados com os alunos precisam existir 

independentemente do período ou das atividades marcadas. Ela disse concordar e falou 

que para o próximo encontro iria retomar tudo aquilo que estava sendo trabalhado. 

 

Sexto Encontro: Foi comunicado que era nosso penúltimo encontro. Ela disse que 

sentia que H havia melhorado um pouco, mas que ainda tinha muita dificuldade de lidar 

com ele, por se tratar de um aluno que exige muito do professor. Afirmou entender que 

os pais é que deveriam ser ajudados, mais avaliava que os encontros estavam auxiliando 

para melhor compreensão do que é TDAH, embora achasse que H também era mal-

educado.  

 

Sétimo Encontro: foi avisado que este era o último encontro. A professora disse que, 

embora tivesse sentido uma pequena melhora em H, acreditava que o melhor para ele 

era mesmo sair da escola, porque a situação já estava insustentável. Afirmou que a 

intervenção por meio do Guia havia chegado muito tarde à escola e que estas conversas 

deveriam ter começado bem antes, inclusive fornecendo orientações para os pais. 

Explicou-se como seria o trabalho até o final. Solicitou-se que a professora respondesse 

ao TRF e ela o fez imediatamente. 

 

5.4.3.1 Considerações sobre os encontros 

 

Durante os encontros, a professora se mostrou impaciente tanto com o aluno em 

questão como com os demais alunos. Nos encontros falava que os alunos hoje em dia 

não querem mais aprender, apesar de alegar disposição para ajudar no processo. Em 

todos os encontros se mostrou cética quanto à possibilidade de melhora do aluno, 

embora tenha dito durante o processo que estava vendo alguns resultados. Verbalizou 

várias vezes que achava melhor que o aluno saísse da escola, pois considerava perda de 

tempo tanta dedicação a um único aluno. Ficou evidente que entendia que não deveria 

estar utilizando seu tempo com aquela atividade, mas, como se tratava de determinação 

da direção, ela obedecia. 

 

5.4.3.2 Análise da utilização do Guia através do Checklist 
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Das dezesseis estratégias sugeridas, quatorze foram implementadas com sucesso 

até o final do treino. A estratégia de manter um bom humor e não se desgastar por 

pouco foi parcialmente implementada com a alegação da professora de que às vezes não 

é possível, pois o aluno é muito agitado e “consegue tirar ela do sério”; quanto à 

estratégia de manter contato com os pais, a professora informou que já tentou mandar 

recados no caderno, mas que estes não são respondidos pelos pais. O contato com os 

pais ocorre apenas quando há reuniões (Tabela 24). 

 

Tabela 24: Implementação do treino a partir de um checklist respondido pela professora a cada semana. 

(0) Não foi implementada: Estratégia não utilizada nas aulas; (1) Algumas vezes: estratégia utilizada 

apenas em algumas aulas ou dias e (2) Muitas vezes: Estratégia incorporada diariamente nas aulas 
Semana 

Estratégias 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Média 

C
E

 

1. Estabelecer regras 

com os alunos. 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1,5 

1,6 

2. Comunicar o tempo 

no decorrer da aula. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

3. Ressaltar informações 

importantes. 
0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 

4. Sentar o aluno perto 

do professor. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

5. Desenvolver 

autonomia. 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1,3 

6. Fracionar a carga de 

trabalho total. 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1,8 

7. Utilizar atividades e 

textos com destaque. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

8. Diversificar o 

material utilizado. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

9. Mesclar atividades de 

baixa e alta atratividade. 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 1,7 

10. Comunicar-se com 

os pais. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

11. Manter o bom 

humor e não se 

desgastar por pouco. 

1 0 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0,9 

12. Estimular o 

autocontrole e 
percepção. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

R
f 

13. Evidenciar aspectos 
positivos do 

comportamento do 

aluno. 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,7 

1,7 14. Usar o retorno 

imediato. 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,7 

15. Aumentar 

frequência das 

consequências. 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,7 

C
E

R
f 16. Aproximar-se mais 

ao comunicar-se. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,7 1,7 

MÉDIA 1,3 1,2 1,4 1,4 1,7 1,7 1,9 1,9 1,6 1,5 1,8 1,8  

Legenda: (CE): Predomínio do controle do comportamento pelos estímulos antecedentes; (Rf): 

Predomínio do controle do comportamento pelo uso de reforçadores positivos para comportamentos 

adequados e (CERf): Predomínio do controle do comportamento mediante manejo de antecedentes e 

reforçadores positivos para comportamento adequados. 
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5.4.4 Avaliação pós-intervenção e comparação dos inventários (CBCL e TRF) e 

Escala Benczik 

 

 O CBCL/6-18 avaliou o perfil comportamental da criança nos últimos seis 

meses. No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e Escolar), todas 

estão abaixo dos valores para crianças da sua faixa etária, caracterizando uma incidência 

maior de problemas em cada uma dessas esferas por se encontrarem na faixa clínica. Na 

avaliação do perfil das escalas das síndromes de problemas de comportamento (Tabela 

25) um maior comprometimento foi observado nos Problemas de Sociabilidade, sendo 

que a criança, segundo a descrição, é dependente dos adultos, ciumenta, desajeitada, 

sente-se perseguida pelos outros, é desastrada, e prefere crianças menores. Também 

foram descritas alterações relacionadas a Problemas de Atenção, sendo referida como 

uma criança que se comporta de maneira muito infantil para sua idade, não pára quieta, 

não termina as coisas que começa, que tem dificuldade de se concentrar e que se perde 

em seus pensamentos. Com relação ao Comportamento Agressivo, observa-se que 

também se encontra na faixa clínica, com alta incidência de comportamentos do tipo 

argumentativo, tais como: exigir que prestem muita atenção nela, ser desobediente em 

casa e na escola, ser teimosa, irritável e ficar facilmente emburrada. Estão na faixa de 

normalidade, porém próximos à faixa limítrofe, Problemas com o Pensamento e 

Comportamento de Quebrar Regras. Na faixa de normalidade estão os itens Ansiedade e 

Depressão, Isolamento e Depressão e Queixas Somáticas. No perfil das escalas 

orientadas pelo DSM (Tabela 26), observa-se maior incidência de comportamentos que 

caracterizam Problemas de Déficit de Atenção e Hiperatividade, tais como: não terminar 

as coisas que começa, não conseguir se concentrar, não parar quieto, ser impulsivo, 

distrair-se facilmente, falar em demasia e ser muito barulhento; e Problemas de 

Oposição e Desafio, sendo muito argumentativo, desobediente tanto em casa quanto na 

escola, teimoso, mal humorado e fácil de irritar, tendo acessos de raiva. 

O TRF/6-18 avalia o desempenho acadêmico e as características adaptativas do 

comportamento da criança no contexto escolar, a partir da opinião do professor. Nesse 

instrumento, observou-se, do mesmo modo que no CBCL/6-18, um elevado índice na 

escala das síndromes referentes a Problemas de Sociabilidade, como, por exemplo, não 

se dar bem com outras crianças, achar que os outros a perseguem e ser alvo de 

gozações. Foram descritas alterações relacionadas aos Comportamentos Agressivos, 

observando-se alta incidência de comportamentos do tipo argumentativo, necessidade 
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que prestem atenção nele, destruir as coisas dos outros, ser desobediente na escola, 

envolver-se em muitas brigas, gritar muito, ser explosivo, frustrar-se facilmente, ser 

teimoso, emburrar-se facilmente, ser desconfiado e muito barulhento. Também há 

Problemas de Atenção, sendo referida como uma criança que age de modo muito 

infantil para sua idade, que não termina as coisas que começa, que tem dificuldade de se 

concentrar, que é desatenta, que tem dificuldade de permanecer sentada, se perde em 

seus pensamentos, dificuldade de seguir instruções, perturbar os outros, falar sem ser 

estimulado, apresentar trabalhos escolares fracos e não conseguir cumprir as tarefas que 

lhe são dadas. 

Embora com menor intensidade do que o TRF/6-18, os escores das síndromes 

mostram uma grande semelhança entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18 no conjunto das 

escalas. Porém, nos Comportamentos de Violação de Regras, no CBCL/6-18 esse 

conjunto de comportamentos é referido pela mãe como dentro do padrão de 

normalidade, entretanto, pelo ponto de vista do professor, expresso pelo TRF/6-18, esse 

índice aponta mais problemas que na maioria das outras crianças, como, por exemplo, 

não se arrepender depois de comportar-se mal, desrespeitar as regras da escola, andar 

com más companhias, mentir ou enganar os outros, xingar ou falar palavrões.  

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

maior incidência de comportamentos que caracterizam problemas. Outra incongruência 

entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18 aparece nos Problemas de Ansiedade, sendo muito 

nervoso e ansioso; e Problemas de Conduta, como por exemplo, destruir coisas dos 

outros, não se arrepender depois de se comportar mal, desrespeitar as regras, brigar, 

dentre outros. Segundo o relato da mãe, a criança apresenta alta incidência de problemas 

nesses itens. 
 

Tabela 25: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas/Síndromes de Problemas de 

Comportamento verificados no CBCL-6/18 e no TRF-6/18 
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 66 62 54 54 61 57 75 78 67 64 71 75 53 53 70 70 

TRF 70 69 63 57 50 50 79 72 60 57 72 79 74 72 87 88 

Dif 
C -4 0 -4 3 -3 4 0 0 

T -1 -6 0 -7 -3 7 -2 1 

C: CBCL; T: TRF 
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Tabela 26: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas Orientadas pelo DSM verificadas no 

CBCL-6/18 e no TRF-6/18 
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 70 70 68 60 61 57 75 77 73 77 63 63 

TRF 67 60 70 65 50 50 75 70 75 72 88 86 

Dif 
C 0  -8 -4 2 4 0 

T -7 -5 0 -5 -3 -2 

C: CBCL; T: TRF 

 

 Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik (Tabela 27), o aluno 

apresenta um alto índice de comportamentos de déficit de atenção (Percentil 75), 

estando na média das crianças da sua idade. Em relação aos sinais de hiperatividade e 

impulsividade, indica maior probabilidade de apresentar o transtorno (Percentil 95). O 

aluno demonstra também um alto índice de comportamentos antissociais (Percentil 90), 

refletindo um baixo índice de adaptação ao ambiente escolar. Desse modo, ele é 

caracterizado como tendo dificuldades de relacionamento com os colegas e com a 

professora. Já em relação aos problemas de aprendizagem, ele é caracterizado pelas 

respostas da professora como alguém que apresenta mais problemas que a maioria das 

crianças (Percentil 80). 

 

Tabela 27: Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Benczik (Versão para professores) 

 Déficit de 

Atenção 

Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Problemas de 

Aprendizagem 

Comportamento 

Antissocial 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

TOTAL 85 58 70 64 62 58 35 28 

PERCENTIL 95 75 99 95 85 80 95 90 

Dif. do Total 

(Pós-Pré) 
-27 -06 -04 -07 

 

5.4.5 Avaliação Pós-intervenção da Observação 

 

 Os resultados do protocolo de observação em sala de aula verificados após a 

intervenção do Guia (Tabela 28) indicam que o aluno apresentou dois comportamentos 

associados ao padrão de “Desatenção”: Desviar o olhar do professor durante a 

explicação e Desviar o olhar do caderno; um do padrão “Facilmente Distraído”: 

Demorar a iniciar tarefas escolares; dois comportamentos associados à “Inquietação”: 
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Mexer mãos e pés e Mudar de postura; no padrão “Movimentação” apareceu apenas o 

comportamento Andar ou correr na sala ou para fora da sala. Nenhum comportamento 

do padrão “Impulsividade” foi observado. Observou-se uma diminuição na frequência 

dos comportamentos nos cinco padrões comportamentais após a intervenção com a 

utilização do Guia pela professora (Tabela 28). Esses dados da observação estão de 

acordo com os achados das aplicações do CBCL/6-18, do TRF/6-18 e a Escala TDAH 

de Benczik.  

 

Tabela 28: Taxas de frequência de respostas dos padrões comportamentais de desatenção, hiperatividade 

e impulsividade descritos pelo instrumento de observação do aluno antes e após a implementação do Guia 

DSM 

Padrão 

Comporta-

mental 

Comportamentos 

Frequência 

Comp.  Padrão  DSM 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Dif. 

D
es

a
te

n
çã

o
 

Desatenção 

A - Desviar o olhar do 

professor durante a 

explicação 

18.25 7 

 33.5 19 

58.5 32 -26.5 

B - Desviar o olhar do 

caderno 

15.25 12 

C - Deixar de responder 

quando perguntado 

0 0 

Facilmente 

Distraído 

D - Envolver-se em 

eventos alheios às 

atividades em sala 

0.5 0 

25 13 

E - Ultrapassar o tempo 

estabelecido para concluir 

tarefas 

13 0 

F - Demorar a iniciar 

tarefas escolares 

11.5 13 

G - Perder coisas 0 0 

H
ip

er
a
ti

v
id

a
d

e 

Inquietação 

H - Mexer-se e contorcer-

se na cadeira 

15.75 0 

33.25 22 

60 37 -23 

I - Mexer mãos e pés 11 16 

J - Mudar de postura 26 6 

K - Falar em demasia 0 0 

Movimentação 

L - Levantar da carteira 25.5 0 

26.75 15 M - Andar ou correr na 

sala ou para fora da sala 

1.25 15 

Im
p

u
ls

i-

v
id

a
d

e 

Impulsividade 

N - Ter dificuldade em 

aguardar sua vez 

0.75 0 

4.5 0 4.5 0 -4.5 O - Falar sem ser 

estimulado 

3.25 0 

P - Interromper outras falas 0.5 0 

 

5.5 Aluno V 

 

Trata-se de um aluno do sexo masculino (aqui chamado de I), de quatorze anos, 

que cursa o 6º ano de uma escola pública da cidade de São Paulo. Reprovou uma vez o 

5º e outra o 6º por não acompanhar a sala. Foi diagnosticado com TDAH, e medicado 

(Ritalina) por um ano. A principal preocupação relatada pela mãe no CBCL/6-18 é o 
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receio de que, quando ele crescer, não queira mais estudar; também se preocupa com as 

más companhias do filho. Segundo a professora, a sua principal preocupação em relação 

ao aluno é a aprendizagem, pois alega que, embora seja um bom aluno, ele não está indo 

bem nas provas. 

Durante o processo não estava tomando o medicamento. Em todas as 

observações, I demonstrou-se muito disperso, pouco participativo, e com pouca 

iniciativa para realizar as tarefas, não se envolvendo com as lições passadas e ficando 

boa parte do tempo deitado na carteira. Em duas das datas marcadas para a realização da 

observação, a professora havia faltado e os alunos foram encaminhados para o pátio, o 

que inviabilizou o procedimento. A professora desenvolve um padrão de comunicação 

através de gritos e ameaças, e, durante boa parte das vezes em que a observação estava 

ocorrendo, ela não se manifestou a respeito dos alunos estarem deitados nas carteiras. A 

sala possui trinta alunos. 

O trabalho foi realizado em uma escola pública da região central de São Paulo, 

com um espaço bem preservado e amplo, com vários quadros e esculturas dos alunos 

dispostos em diversos locais da escola. O coordenador pedagógico não se mostrou 

receptivo. Declarou estar cansado de estudantes que iam até a escola utilizar os alunos 

como “cobaias” e que depois sumiam sem dar continuidade ou sentido ao trabalho 

proposto. Buscou-se transmitir todos os cuidados éticos por se estar trabalhando com 

uma instituição de ensino. Foram lidos os termos com ele, buscando garantir que tivesse 

clareza e segurança de tudo que iria acontecer no processo.  

Após as observações, foram realizadas duas conversas com os professores sobre 

TDAH e problemas de aprendizagem e uma conversa apenas com o diretor que solicitou 

auxílio no encaminhamento de um aluno para atendimento psicológico. 

No final do processo, foi realizada uma visita à instituição para falar do que 

havia sido observado e distribuir o Guia para os professores. Realizou-se uma 

orientação geral para todos os professores durante reunião pedagógica. Os professores 

levantaram a possibilidade de realização de mais uma palestra, que foi oferecida no final 

do segundo semestre de 2010. 

 

5.5.1 Avaliação Pré-intervenção dos Inventários (CBCL e TRF) e Escala Benczik 

    

O CBCL/6-18 avaliou o perfil comportamental da criança nos últimos seis 

meses. No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e Escolar), Social  
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Atividades apresentam valores no nível normal para crianças da sua faixa etária.  Em 

Escolar, se encontra dentro da faixa limítrofe. Na avaliação do perfil das escalas das 

síndromes de problemas de comportamento (Tabela 29), um maior comprometimento 

foi observado nos Problemas de Atenção, sendo que a criança, segundo descrição, não 

termina as coisas que começa, tem dificuldade de se concentrar, perde-se em seus 

pensamentos, impulsiva, não vai bem na escola e é desatenta. Em relação aos 

comportamentos de Quebrar Regras, é visto como alguém que não se arrepende depois 

de se comportar mal, que desrespeita as regras tanto na escola quanto em casa ou 

mesmo em outros lugares, anda com más companhias, mente e prefere estar com 

crianças mais velhas. Os Problemas com o Pensamento indicam que persevera em 

alguns pensamentos, é teimoso e dorme menos que a maioria das crianças de sua idade. 

Também foram descritas alterações relacionadas a Problemas Sociais, sendo referida 

como uma criança que se machuca muito e que fala mais lentamente que a maioria das 

crianças de sua idade. Todos os itens acima estão na faixa clínica. Encontram-se na 

faixa limítrofe os Comportamentos Agressivos, sendo que a criança descrita muito 

argumentativa para não realizar tarefas, é mais desobediente na escola do que em casa, e 

gosta de tirar sarro dos outros. As Queixas Somáticas, Depressão e Isolamento e 

Depressão e Ansiedade estão dentro do padrão de normalidade para a sua idade. No 

perfil das escalas orientadas pelo DSM (Tabela 30), observa-se na faixa clínica maior 

incidência de comportamentos que caracterizam Problemas de Conduta, tais como: não 

se arrepender depois de se comportar mal, desrespeitar as regras em casa, na escola e 

em outros lugares, andar em más companhias e mentir. Estão na faixa limítrofe os 

Problemas Afetivos, como dormir menos que a maioria das crianças; Problemas de 

Oposição e Desafio, como argumentar muito para não fazer o que querem e ser 

desobediente na escola; e Problemas de Desatenção e Hiperatividade, como não 

terminar as coisas que começa, não conseguir se concentrar, ser impulsivo, desatento e 

falar muito. Os índices de Problema de Ansiedade e Problemas Somáticos estão dentro 

da faixa de normalidade. 

O TRF/6-18 avalia o desempenho acadêmico e as características adaptativas do 

comportamento da criança no contexto escolar, a partir da opinião do professor. 

Diferentemente do CBCL/6-18, nesse instrumento observou-se um índice adequado em 

todos os escores na escala das síndromes, com todos os índices dentro do padrão de 

normalidade.  
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Os escores das síndromes mostram uma diferença entre o CBCL/6-18 e o 

TRF/6-18 na escala de Problemas Sociais, Problemas com o Pensamento, Problemas de 

Atenção, Comportamento de Quebrar Regras e Comportamento Agressivo. No 

CBCL/6-18 esse conjunto de comportamentos é referido pela mãe como fora do padrão 

de normalidade, entretanto, pelo ponto de vista do professor, expresso pelo TRF/6-18, 

esse índice aponta a criança dentro dos padrões esperados para a sua idade. 

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão esperado em todas as escalas, com 

exceção de Problemas Afetivos, que está na faixa limítrofe, apresentando cansaço 

excessivo sem motivo, desmotivação, menção a suicídio e pouca atividade. Isso leva a 

algumas incongruências entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18, pois o CBCL/6-18 indica 

maior incidência de comportamentos que caracterizam Problemas de Conduta, 

Problemas de Oposição e Desafio e Problemas de Desatenção e Hiperatividade. 

Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik, o aluno apresenta um 

alto índice de comportamentos de déficit de atenção (Percentil 85), demonstrando maior 

probabilidade de apresentar o transtorno do que a maioria das crianças. Com relação aos 

sinais de hiperatividade e impulsividade, apresenta pontuação acima da expectativa 

(Percentil 75), apresentando mais problemas que a maioria das crianças. O aluno 

apresenta também índice de comportamentos anti-sociais acima da expectativa 

(Percentil 90), refletindo mais problemas no ambiente escolar que a maioria das 

crianças. Em relação aos problemas de aprendizagem, é descrito como acima da média 

(Percentil 90), também refletindo mais problemas que a maioria das crianças no 

ambiente escolar. 

 

5.5.2 Avaliação Pré-intervenção da Observação 

 

Nos resultados do protocolo de observação pré-intervenção em sala de aula 

(Tabela 32), o aluno apresentou um dos comportamentos associados ao Padrão 

comportamental de “Desatenção”: Desviar o olhar do professor durante a explicação; e 

dois do Padrão comportamental “Facilmente Distraído”: Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala e Demorar a iniciar tarefas escolares. Todos os cinco 

comportamentos associados ao Padrão comportamental de “Inquietação” foram 

observados e um do Padrão comportamental “Movimentação”: Levantar da carteira. O 

comportamento de Interromper outras falas, do Padrão comportamental 
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“Impulsividade”, também foi observado (Tabela 32). Esses dados da observação estão 

de acordo com os achados das aplicações do CBCL/6-18, do TRF/6-18 e da Escala 

TDAH de Benczik.  

  

5.5.3 Avaliação pós-intervenção e comparação dos inventários (CBCL e TRF) e 

Escala Benczik 

  

O CBCL/6-18 avaliou o perfil comportamental da criança nos últimos seis 

meses. No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e Escolar), Social e 

Atividades estão com valores no nível normal para crianças da sua faixa etária. A 

Competência Escolar se encontra dentro faixa clínica. Na avaliação do perfil das escalas 

das síndromes de problemas de comportamento (Tabela 29), um maior 

comprometimento foi observado nos Problemas de Atenção, sendo que a criança, 

segundo a descrição, não termina as coisas que começa, tem dificuldade de se 

concentrar, perde-se em seus pensamentos, é impulsiva, não vai bem na escola, é 

desatenta e olha para o vazio. Em relação aos comportamentos de Quebrar Regras, é 

visto como alguém que não se arrepende depois de se comportar mal, desrespeita as 

regras tanto na escola quanto em casa ou mesmo em outros lugares, anda com más 

companhias, mente e prefere estar com crianças mais velhas. Os Problemas com o 

Pensamento indicam que ela persevera em alguns pensamentos, é teimosa e dorme 

menos que a maioria das crianças de sua idade. Também foram descritas alterações 

relacionadas a Problemas Sociais, sendo referida como uma criança que se machuca 

muito e que fala mais lentamente que a maioria das crianças de sua idade. Nos 

Comportamentos Agressivos, a criança é descrita muito argumentativa para não realizar 

tarefas, exige que prestem atenção nela, é mais desobediente na escola do que em casa, 

é briguenta, faz birras e gosta de tirar sarro dos outros. Todos os itens acima estão na 

faixa clínica. As Queixas Somáticas, Depressão e Isolamento e Depressão e Ansiedade 

estão dentro do padrão de normalidade para a sua idade. No perfil das escalas orientadas 

pelo DSM (Tabela 30), observa-se na faixa clínica maior incidência de comportamentos 

que caracterizam Problemas de Conduta, tais como não se arrepender depois de se 

comportar mal, desrespeitar as regras em casa, na escola e em outros lugares, andar em 

más companhias e mentir. Estão na faixa limítrofe os Problemas Afetivos, como dormir 

menos que a maioria das crianças; Problemas de Oposição e Desafio, como argumentar 

muito para não fazer o que querem e ser desobediente na escola; e Problemas de 
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Desatenção e Hiperatividade, como não terminar as coisas que começa, não conseguir 

se concentrar, ser impulsivo, desatento e falar muito. Os índices de Problema de 

Ansiedade e Problemas Somáticos estão dentro da faixa de normalidade. 

O TRF/6-18 avalia o desempenho acadêmico e as características adaptativas do 

comportamento da criança no contexto escolar, a partir da opinião do professor. 

Diferentemente do CBCL/6-18, nesse instrumento observou-se um índice adequado em 

todos os escores na escala das síndromes, com todos os índices dentro do padrão de 

normalidade.  

Os escores das síndromes mostram uma diferença entre o CBCL/6-18 e o 

TRF/6-18 na escala de Problemas Sociais, Problemas com o Pensamento, Problemas de 

Atenção, Comportamento de Quebrar Regras e Comportamento Agressivo. No 

CBCL/6-18, esse conjunto de comportamentos é referido pela mãe como fora do padrão 

de normalidade, entretanto, pelo ponto de vista do professor, expresso pelo TRF/6-18, 

esse índice aponta a criança dentro dos padrões esperados para a sua idade. 

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão esperado em todas as escalas, com 

exceção de Problemas Afetivos, que está na faixa limítrofe, apresentando cansaço 

excessivo sem motivo, desmotivação, menção a suicídio e pouca atividade. Isso leva a 

algumas incongruências entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18, pois o CBCL/6-18 indica 

maior incidência de comportamentos que caracterizam Problemas de Conduta, 

Problemas de Oposição e Desafio e Problemas de Desatenção e Hiperatividade. 

 
Tabela 29: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas/Síndromes de Problemas de 

Comportamento verificados no CBCL/6-18 e no TRF/6-18  
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 50 51 54 53 61 64 70 72 72 72 76 76 71 71 66 70 

TRF 50 50 62 63 62 58 59 59 50 50 60 62 56 60 54  52 

Dif 
C 1 -1 2 2 0 0 0 4 

T 0 1 0 0 0 2 4 -2 

C: CBCL; T: TRF 
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Tabela 30: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas Orientadas pelo DSM verificadas no 

CBCL/6-18 e no TRF/6-18  
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 66 66 62 62 50 50 68 68 69 69 70 71 

TRF 67 67 50 50 50 50 59 63 54 54 53 56 

Dif 
C 0  0 0 0 0 1 

T 0 0 0 4 0 3 

C: CBCL; T: TRF 
 

Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik (Tabela 31), o aluno 

apresenta um alto índice de comportamentos de déficit de atenção (Percentil 85-90), 

demonstrando maior probabilidade de apresentar o transtorno do que a maioria das 

crianças. Com relação aos sinais de hiperatividade e impulsividade, apresenta pontuação 

média (Percentil 70), estando dentro da expectativa das crianças de sua idade. O aluno 

apresenta também índice de comportamentos antissociais acima da expectativa 

(Percentil 90), refletindo mais problemas no ambiente escolar que a maioria das 

crianças. Em relação aos problemas de aprendizagem é descrito como acima da média 

(Percentil 90), também refletindo mais problemas que a maioria das crianças no 

ambiente escolar. 

  

Tabela 31: Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Benczik (Versão para professores) 

 Déficit de 

Atenção 

Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Problemas de 

Aprendizagem 

Comportamento 

Antissocial 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

TOTAL 70 72 42 40 67 67 27 27 

PERCENTIL 85 85-90 75 70 90 90 90 90 

Dif. do Total 

(Pós-Pré) 
+02 -02 00 00 

 

5.5.4 Avaliação Pós-intervenção da Observação 

 

Os resultados do protocolo de observação em sala de aula ocorridos pós-

intervenção (Tabela 32) revelam que o aluno apresentou dois comportamentos 

associados ao Padrão comportamental de “Desatenção”: Desviar o olhar do professor 

durante a explicação e Desviar o olhar do caderno e dois do padrão “Facilmente 
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Distraído”: Envolver-se em eventos alheios às atividades em sala e Demorar a iniciar 

tarefas escolares. Dois comportamentos associados ao Padrão comportamental de 

“Inquietação” foram observados, sendo eles: Mudar de postura e Falar em demasia; No 

Padrão comportamental “Movimentação”, houve a incidência do comportamento de 

Andar ou correr na sala ou para fora da sala. Foi observado aumento dos Padrões 

comportamentais de “Desatenção”, “Facilmente Distraído”, “Inquietação” e 

Impulsividade”. Já no Padrão comportamental “Movimentação” houve leve redução dos 

comportamentos (Tabela 32). Esses dados da observação estão de acordo com os 

achados das aplicações do CBCL/6-18, do TRF/6-18 e a da Escala TDAH de Benczik.  

 

Tabela 32: Taxas de frequência de respostas dos padrões comportamentais de desatenção, hiperatividade 

e impulsividade descritos pelo instrumento de observação do aluno antes e após a implementação do Guia 

DSM 

Padrão 

Comporta-

mental 

Comportamentos 

Frequência 

Comp.  Padrão  DSM 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Dif. 

D
es

a
te

n
çã

o
 

Desatenção 

A - Desviar o olhar do 

professor durante a 

explicação 

26 

 

18 

26 

 
46 

62.75 92 29.25 

B - Desviar o olhar do 

caderno 

0 28 

C - Deixar de responder 

quando perguntado 

0 0 

Facilmente 

Distraído 

D - Envolver-se em 

eventos alheios às 

atividades em sala 

4.25 18 

36.75 46 

E - Ultrapassar o tempo 

estabelecido para concluir 

tarefas 

0 0 

F - Demorar a iniciar 

tarefas escolares 

32.5 28 

G - Perder coisas 0 0 

H
ip

er
a
ti

v
id

a
d

e 

Inquietação 

H - Mexer-se e contorcer-

se na cadeira 

7 0 

35 48 

50.75 62 11.25 

I - Mexer mãos e pés 3.75 0 

J - Mudar de postura 14.25 39 

K - Falar em demasia 10 9 

Movimentação 

L - Levantar da carteira 15.75 0 

15.75 14 M - Andar ou correr na 

sala ou para fora da sala 

0 14 

Im
p

u
ls

i-

v
id

a
d

e 

Impulsividade 

N - Ter dificuldade em 

aguardar sua vez 

0 0 

2.75 9 2.75 9 6.25 
O - Falar sem ser 

estimulado 

0 9 

P - Interromper outras 

falas 

2.75 0 
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5.6 Aluno VI 

 

O aluno, ora chamado de J, é do sexo masculino, tem onze anos completos e 

cursa o 6º ano, de uma escola pública da cidade de São Paulo. Fez uso de Ritalina 

durante um período das aulas, mais não estava medicado quando ocorreram as visitas à 

escola. Durante todas as observações, J se demonstrou muito disperso, porém participou 

de muitas atividades e realizou algumas das tarefas solicitadas, apesar de passar boa 

parte do tempo olhando pela janela que dá visão para uma avenida da região. No 

período em que ocorreram as observações a professora faltou uma vez e os alunos 

ficaram sob os cuidados da professora da sala ao lado. No final do processo, os 

resultados da observação foram levados à instituição e o Guia, distribuído aos 

professores. Foi feita uma orientação geral para todos os professores em uma de suas 

reuniões pedagógicas. O desenvolvimento do trabalho ficou prejudicado devido à 

mudança de coordenadora, e a que assumiu não deu importância para a continuidade do 

trabalho. 

Desde o primeiro encontro, a coordenadora pedagógica se mostrou solícita, 

disponibilizando a escola para a realização do trabalho. Disse que a inauguração 

daquela instituição havia sido naquele semestre e que todos os alunos tinham vindo de 

uma escola próxima que havia sido dividida em duas. Falou que necessitaria de algum 

tempo até poder autorizar as observações, porém estava feliz em receber um aluno de 

doutorado, pois disse ser raro ter estagiários em geral em uma região tão distante. A 

primeira visita à instituição durou aproximadamente uma hora. O pesquisador foi 

convidado a tomar café com os professores, sendo, posteriormente, apresentado a todos 

eles. A coordenadora solicitou que todos na instituição auxiliassem na pesquisa com o 

que fosse possível. Verbalizou também que iria deixar tudo combinado porque ela, em 

breve, iria mudar de instituição, pois havia prestado um concurso para trabalhar em 

outra escola.  

Trata-se de uma escola pública da região leste de São Paulo, com um espaço 

bem preservado e amplo, além de ter sido inaugurada há poucos meses. A escola ocupa 

todo um quarteirão, e todo o seu equipamento havia sido recentemente adquirido. A sala 

possui em torno de 30 alunos, que demonstram ser muito calados. Apesar disso, a 

professora grita bastante ao se comunicar com eles. Também foi possível perceber, em 

alguns momentos da observação, elogios da professora tanto para J como para outros 
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alunos. A professora disse não notar nada de errado com J. Nas observações, J se 

mostrou mais envolvido do que muitos alunos. 

 

5.6.1 Avaliação Pré-intervenção dos Inventários (CBCL e TRF) e Escala Benczik 

 

 O CBCL/6-18 avaliou o perfil comportamental da criança nos últimos seis 

meses. No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e Escolar), as 

competências Social e a Escolar estão com valores no nível normal para crianças da sua 

faixa etária, com resultado compatível com crianças da sua faixa etária. Em Atividades 

ele se encontra dentro da faixa limítrofe para a faixa etária. Na avaliação do perfil das 

escalas das síndromes de problemas de comportamento (Tabela 33), um maior 

comprometimento foi observado nos Problemas de Atenção, que se encontram no nível 

clínico, sendo que a criança, segundo a descrição, é infantil para a sua idade, não 

termina as coisas que começa, não consegue parar quieta, tem dificuldade de se 

concentrar e é impulsiva. Também entrando no nível clínico está o índice de Depressão 

e Ansiedade, destacando-se que a criança chora muito, é nervosa e muito medrosa ou 

ansiosa. Na faixa limítrofe estão os Problemas Sociais, sendo referida como quem 

reclama de solidão e que não se dá bem com outras crianças; os Problemas com o 

Pensamento, nos quais se verifica que dorme menos que as outras crianças e tem 

problemas com o sono; e Comportamentos Agressivos, sendo que a criança é descrita 

como muito argumentativa para não realizar tarefas, exige que prestem muita atenção 

nela, é teimosa, mal-humorada e gosta de tirar sarro dos outros. Os índices de Depressão 

e Ansiedade, Depressão e Isolamento, Queixas Somáticas e Comportamentos de 

Quebrar Regras estão dentro do padrão de normalidade para a sua idade. No perfil das 

escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se que a criança se 

encontra dentro do padrão esperado nas escalas de Problemas Somáticos e Problemas de 

Conduta. Os demais itens estão na faixa clínica, sendo que, nos Problemas Afetivos, 

apresenta muito choro, dorme menos que a maioria as crianças e apresenta problemas 

no sono. Quanto aos Problemas de Ansiedade, demonstra nervosismo, tensão, medo e 

ansiedade.  Nos Problemas de Oposição e Desafio, diz-se que argumenta muito para não 

fazer o que querem que ele faça, é teimoso e mal humorado. Por fim, nos Problemas de 

Desatenção e Hiperatividade, não termina as coisas que começa, não pára quieto, é 

impulsivo e fala muito. Em relação a essas escalas, o TRF/6-18 indica todos os itens 

dentro da faixa de normalidade. O TRF/6-18 avalia o desempenho acadêmico e as 
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características adaptativas do comportamento da criança no contexto escolar, a partir da 

opinião do professor. Diferentemente do CBCL/6-18, nesse instrumento observou-se 

um índice adequado em todos os escores na escala das síndromes, com todos os índices 

dentro do padrão de normalidade.  

Os escores das síndromes mostram uma diferença entre o CBCL/6-18 e o 

TRF/6-18 nas escalas de Ansiedade e Depressão, Problemas Sociais, Problemas com o 

Pensamento, Problemas de Atenção e Comportamentos Agressivos. No CBCL/6-18, 

esse conjunto de comportamentos é referido pela mãe como fora do padrão de 

normalidade, entretanto, pelo ponto de vista do professor, expresso pelo TRF/6-18, esse 

índice aponta a criança dentro dos padrões esperados para a sua idade. 

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão esperado. Isso leva a algumas 

incongruências entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18, pois o primeiro indica maior 

incidência de comportamentos que caracterizam Problemas Afetivos, Problemas de 

Ansiedade, Problemas de Desatenção e Hiperatividade e Problemas de Oposição e 

Desafio. 

Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik (2000), o aluno 

apresenta um índice médio de Comportamentos de Déficit de Atenção (Percentil 50), 

demonstrando estar dentro das expectativas para crianças da sua idade. Em relação aos 

Sinais de Hiperatividade e Impulsividade, apresenta pontuação média (Percentil 65), 

também estando dentro da expectativa. O aluno apresenta ainda índice médio de 

Comportamentos Antissociais (Percentil 45-65), o que reflete índice médio de 

adaptação ao ambiente escolar. Em relação aos Problemas de Aprendizagem é descrito 

como estando dentro da média (Percentil 75), isto é, dentro da expectativa. 

 

5.6.2 Avaliação Pré-intervenção da Observação 

 

No que diz respeito aos resultados do protocolo de observação em sala de aula 

pré-intervenção com o Guia (Tabela 36) o aluno apresentou dois comportamentos 

associados ao Padrão comportamental de “Desatenção”: Desviar o olhar do professor 

durante a explicação e Desviar o olhar do caderno; não apresentou nenhum 

comportamento do Padrão comportamental “Facilmente Distraído. Três 

comportamentos associados ao Padrão comportamental de “Inquietação” foram 

verificados: Mexer-se e contorcer-se na cadeira, Mexer mãos e pés e Mudar de postura; 



123 
 

um comportamento de “Movimentação”: Levantar da carteira (Tabela 36). Esses dados 

da observação estão de acordo com os achados das aplicações do CBCL/6-18, do 

TRF/6-18 e da Escala TDAH de Benczik.  

 

5.6.3 Avaliação pós-intervenção e comparação dos inventários (CBCL e TRF) e 

Escala Benczik 

 

 O CBCL/6-18 avaliou o perfil comportamental da criança nos últimos seis 

meses. No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e Escolar), as 

Competências Social e a Escolar estão com valores no nível normal para crianças da sua 

faixa etária, com resultado compatível com crianças da sua faixa etária. Em Atividades 

ele se encontra dentro da faixa clínica para a faixa etária. Na avaliação do perfil das 

escalas das síndromes de problemas de Comportamento (Tabela 33), um maior 

comprometimento foi observado nos Problemas de Atenção, que se encontram no nível 

clínico, sendo que a criança, segundo a descrição, é infantil para a sua idade, não 

termina as coisas que começa, não consegue parar quieta, tem dificuldade de se 

concentrar e é impulsiva. Também entrando no nível clínico está o índice de 

Comportamentos Agressivos, sendo que a criança descrita muito argumentativa para 

não realizar tarefas, exige que prestem muita atenção nela, é desobediente em casa, grita 

muito, é teimosa, mal-humorada, apresenta mudanças repentinas de humor e que gosta 

de tirar sarro dos outros. Ainda na faixa clínica estão o índice de Depressão e 

Ansiedade, destacando-se que chora muito, é nervoso e muito medroso ou ansioso; e o 

índice de Problemas Sociais, sendo referida como dependente dos adultos, que reclama 

de solidão, não se dá bem com outras crianças e sente ciúmes ou inveja com facilidade. 

Na faixa limítrofe estão os Problemas com o Pensamento, pois dorme menos que as 

outras crianças e apresenta problemas com o sono. Os índices de Depressão e 

Isolamento, Queixas Somáticas e Comportamentos de Quebrar Regras estão dentro do 

padrão de normalidade para a sua idade. No perfil das escalas orientadas pelo DSM, 

descrito no TRF/6-18, observa-se que a criança se encontra dentro do padrão esperado 

nas escalas de Problemas Somáticos e Problemas de Conduta. Os demais itens estão na 

faixa clínica, sendo que em Problemas Afetivos apresenta muito choro, dorme menos 

que a maioria as crianças e apresenta problemas no sono. Em Problemas de Ansiedade 

indicam-se nervosismo, tensão, medo e ansiedade.  Nos Problemas de Oposição e 

Desafio, diz-se que argumenta muito para não fazer o que querem que ele faça, é 
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teimoso e mal-humorado. Por fim, quanto aos Problemas de Desatenção e 

Hiperatividade, não termina as coisas que começa, não pára quieto, é impulsivo e fala 

muito. Em relação a essas escalas, o TRF/6-18 indica todos os itens dentro da faixa de 

normalidade. Diferentemente do CBCL/6-18, no TRF/6-18 observou-se um índice 

adequado em todos os escores na escala das síndromes, com todos os índices dentro do 

padrão de normalidade.  

Os escores das síndromes mostram uma diferença entre o CBCL/6-18 e o 

TRF/6-18 nas escalas de Ansiedade e Depressão, Problemas Sociais, Problemas com o 

Pensamento, Problemas de Atenção e Comportamentos Agressivos. No CBCL/6-18 

esse conjunto de comportamentos é referido pela mãe como fora do padrão de 

normalidade, entretanto, pelo ponto de vista do professor, expresso pelo TRF/6-18, esse 

índice aponta a criança dentro dos padrões esperados para a sua idade. 

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão esperado. Isso leva a algumas 

incongruências entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18, pois o primeiro indica maior 

incidência de comportamentos que caracterizam Problemas Afetivos, Problemas de 

Ansiedade, Problemas de Desatenção e Hiperatividade e Problemas de Oposição e 

Desafio. 

 

 

 

Tabela 33: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas/Síndromes de Problemas de 

Comportamento verificados no CBCL/6-18 e no TRF/6-18 
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 69 69 58 58 55 56 67 69 64 67 71 79 56 57 68 75 

TRF 55 55 63 64 50 50 56 56 50 50 52 56 50 50 51 51 

Dif 
C 0 0 1 2 3 8 1 7 

T 0 1 0 0 0 4 0 0 

C: CBCL; T: TRF 
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Tabela 34: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas Orientadas pelo DSM verificadas no 

CBCL/6-18 e no TRF/6-18.  
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 72 72 70 72 50 57 72 77 70 77 54 54 

TRF 57 63 56 56 50 50 51 53 50 50 50 50 

Dif 
C 0  2 7 5 7 0 

T 6 0 0 2 0 0 

C: CBCL; T: TRF 

 

Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik (Tabela 35), o aluno 

apresenta um índice de comportamentos de déficit de atenção médio (Percentil 80), o 

que demonstra estar acima das expectativas para crianças da sua idade, apresentado 

mais problemas que a maioria das crianças. Em relação aos sinais de hiperatividade e 

impulsividade, apresenta pontuação acima da expectativa (Percentil 80), o que indica 

mais problemas que a maioria das crianças. O aluno apresenta também índice de 

comportamentos antissociais médio (Percentil 45-65), refletindo índice médio de 

adaptação ao ambiente escolar. Em relação aos problemas de aprendizagem, é descrito 

como dentro da média (Percentil 80), isto é, dentro da expectativa. 

 

Tabela 35: Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Benczik (Versão para professores) 

 Déficit de 

Atenção 

Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Problemas de 

Aprendizagem 

Comportamento 

Antissocial 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

TOTAL 46 65 35 48 54 59 14 14 

PERCENTIL 50 80 65 80 75 80 45-65 45-65 

Dif. do Total 

(Pós-Pré) 
+19 +13 +05 00 

 

5.6.4 Avaliação Pós-intervenção da Observação 

 

Verifica-se nos agrupamentos das sessões de observação e na descrição dos 

comportamentos a incidência de frequências tanto para aqueles associados a sinais de 

desatenção quanto aos associados a sinais de hiperatividade/impulsividade. 
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Nos resultados do protocolo de observação em sala de aula (Tabela 36) pós-

intervenção, o aluno apresentou um comportamento associado ao Padrão 

comportamental de “Desatenção” que foi o de Desviar o olhar do professor durante a 

explicação; um do padrão “Facilmente Distraído”: Demorar a iniciar tarefas escolares. 

Um comportamento associado ao Padrão comportamental de “Inquietação” foi 

verificado: Mudar de postura; dois comportamentos do Padrão comportamental de 

“Movimentação”: Levantar da carteira e Andar ou correr na sala ou para fora dela; e 

nenhum comportamento do Padrão comportamental de “Impulsividade” foi observado, 

seja pré ou pós-intervenção. Verificou-se aumento de comportamentos em todos os 

Padrões comportamentais, com exceção de “Impulsividade”, no qual não foram 

observadas respostas pré ou pós (Tabela 36). Esses dados da observação estão de acordo 

com os achados das aplicações do CBCL/6-18, do TRF/6-18 e da Escala TDAH de 

Benczik.  

 

Tabela 36: Taxas de frequência de respostas dos padrões comportamentais de desatenção, hiperatividade 

e impulsividade descritos pelo instrumento de observação do aluno antes e após a implementação do Guia 

DSM 

Padrão 

Comporta-

mental 

Comportamentos 

Frequência 

Comp.  Padrão  DSM 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Dif. 

D
es

a
te

n
çã

o
 

Desatenção 

A - Desviar o olhar do 

professor durante a 

explicação 

7.25 19 

8.25 19 

8.25 38 29.75 

B - Desviar o olhar do 

caderno 

1 0 

C - Deixar de responder 

quando perguntado 

0 0 

Facilmente 

Distraído 

D - Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em 

sala 

0 0 

0 19 

E - Ultrapassar o tempo 

estabelecido para concluir 

tarefas 

0 0 

F - Demorar a iniciar 

tarefas escolares 

0 19 

G - Perder coisas 0 0 

H
ip

er
a
ti

v
id

a
d

e 

Inquietação 

H - Mexer-se e contorcer-se 

na cadeira 

2 0 

3.75 16 

10.75 36 25.25 

I - Mexer mãos e pés 0.75 0 

J - Mudar de postura 1 16 

K - Falar em demasia 0 0 

Movimentação 

L - Levantar da carteira 7 6 

7 20 M - Andar ou correr na sala 

ou para fora da sala 

0 14 

Im
p

u
ls

i-

v
id

a
d

e 

Impulsividade 

N - Ter dificuldade em 

aguardar sua vez 

0 0 

0 0 0 0 0 O - Falar sem ser 

estimulado 

0 0 

P - Interromper outras falas 0 0 
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5.7 Aluno VII 

  

O Participante, aqui chamado K, é do sexo masculino, tem quatorze anos cursa o 

9º ano de uma escola particular da cidade de São Paulo. Fez uso de Ritalina por um ano. 

No momento da pesquisa não estava medicado. A principal preocupação relatada pela 

mãe no CBCL/6-18 refere-se ao futuro dele, pois o considera muito desatento. Segundo 

a professora, a sua principal preocupação em relação ao aluno é com a aprendizagem, 

pois o acha um pouco mais lento que os demais. 

Durante todas as observações, K demonstrou ser disperso, porém participou de 

muitas atividades, aparentou boa relação com os colegas e com a professora e deixou a 

impressão de ser bem adequado. Durante a observação percebeu-se que existem outros 

alunos que demonstraram postura de inadequação de forma muito mais intensa do que 

K (gritar, xingar, correr pela sala). A professora disse que o grande problema é que K 

falta muito (esta informação foi confirmada pela direção). Nesta escola a professora 

também grita muito com os alunos. A sala possui 33 alunos. 

Trata-se de uma escola pública da região leste de São Paulo, com um espaço 

bem preservado e amplo, além de ter sido inaugurada há poucos meses. Possui um 

grande pátio coberto e duas quadras. O pesquisador foi recebido pela diretora, que fez 

várias perguntas sobre o trabalho. Depois de algum tempo, a diretora demonstrou 

confiança no trabalho, pois, embora no começo estivesse muito cética, no final da visita 

ela levou o pesquisador à sala dos professores, apresentando-o a todos os presentes e 

solicitando-o que explicasse e discutisse o trabalho com todos os presentes. A 

apresentação acabou por se tornar uma palestra sobre TDAH, que durou todo o período 

HTPC
13

, e o pesquisador convidado a voltar em outro momento para continuar o 

diálogo. Após a palestra a diretora disse que o pesquisador seria muito bem-vindo, 

colocando-se à inteira disposição para a realização do trabalho. Pediu apenas que, a 

partir daquele momento, os contatos fossem realizados com a coordenadora pedagógica, 

                                                             
13

 Criada pela Portaria da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas - CENP nº 1/96, Lei 

Complementar nº 836/97, do Governo do Estado de São Paulo, a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo 

(HTPC) deve ser desenvolvida na unidade escolar pelos professores e pelo coordenador pedagógico, 

tendo como objetivo articular os diversos segmentos da escola para a construção e implementação do seu 

trabalho pedagógico, fortalecer a unidade escolar como instância privilegiada do aperfeiçoamento de seu 

projeto pedagógico e replanejar e avaliar as atividades de sala de aula, tendo em vista as diretrizes 

comuns que a escola pretende imprimir ao processo ensino-aprendizagem. 
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que seria a responsável pelo acompanhamento da pesquisa. A coordenadora pediu que 

todos na instituição auxiliassem na realização do trabalho.  

 No final do processo o pesquisador retornou à instituição para falar dos 

resultados parciais do trabalho e distribuir o Guia para os professores. Foi realizada uma 

orientação geral para todos os professores em uma de suas reuniões pedagógicas. A 

orientadora solicitou que o pesquisador viesse em outros momentos auxiliá-los na forma 

de como lidar com os alunos. 

 

5.7.1 Avaliação Pré-intervenção dos Inventários (CBCL e TRF) e Escala Benczik 

 

 O CBCL/6-18 avaliou o perfil comportamental da criança nos últimos seis 

meses. No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e Escolar), as 

Competências Social e a Escolar estão com valores no nível clínico para crianças da sua 

faixa etária, caracterizando uma incidência maior de problemas em cada uma dessas 

esferas. Em Atividades, ele se encontra dentro do padrão esperado para a faixa etária, 

caracterizando um padrão de normalidade. Na avaliação do perfil das escalas das 

síndromes de problemas de comportamento (Tabela 37), um maior comprometimento 

foi observado no índice de Depressão e Isolamento, que está na faixa clínica, sendo que 

a criança, segundo descrição, sente prazer com poucas coisas, é reservada, fechada, não 

conta suas coisas para ninguém, é tímida e pouco ativa. Nos índices de Depressão e 

Ansiedade encontra-se na faixa limítrofe, sendo descrito como alguém que tem 

sentimento de inferioridade, é medroso e ansioso e que com facilidade fica sem jeito 

diante de outras pessoas. Os índices de Queixas Somáticas, Problemas Sociais, 

Problemas com o Pensamento, Problemas de Atenção, Comportamento de Quebra de 

Regras e Comportamentos Agressivos estão dentro do padrão de normalidade para a sua 

idade. No perfil das escalas orientadas pelo DSM (Tabela 38), observa-se maior 

incidência de comportamentos que caracterizam Problemas Afetivos e Problemas de 

Ansiedade; Problemas Somáticos, Problemas de Desatenção e Hiperatividade, 

Problemas de Oposição e Desafio e Problemas de Conduta estão na faixa de 

normalidade. 

O TRF/6-18 avalia o desempenho acadêmico e as características adaptativas do 

comportamento da criança no contexto escolar, a partir da opinião do professor. 

Diferentemente do CBCL/6-18, nesse instrumento observou-se um índice adequado em 
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todos os escores na escala das síndromes, com todos os índices dentro do padrão de 

normalidade.  

Os escores das síndromes mostram uma diferença entre o CBCL/6-18 e o 

TRF/6-18 na escala de Ansiedade e Depressão e Isolamento e Depressão. No CBCL/6-

18 esse conjunto de comportamentos é referido pela mãe como fora do padrão de 

normalidade, entretanto, pelo ponto de vista do professor, expresso pelo TRF/6-18, esse 

índice aponta a criança dentro dos padrões esperados para a sua idade. Nos demais 

índices, ambos indicam que a criança está dentro do padrão de normalidade. 

No perfil das Escalas Orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão esperado. Isso leva a algumas 

incongruências entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18, pois o primeiro indica maior 

incidência de comportamentos que caracterizam de Ansiedade e Depressão e Isolamento 

e Depressão. 

Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik, o aluno apresenta um 

alto índice de Comportamentos de Déficit de Atenção (Percentil 95), demonstrando 

maior probabilidade de apresentar o transtorno do que a maioria das crianças. Já com 

relação aos Sinais de Hiperatividade e Impulsividade, apresenta pontuação média 

(Percentil 45), estando dentro da expectativa para a sua idade. O aluno apresenta 

também índice médio de Comportamentos Antissociais (Percentil 45-65), refletindo 

índice médio de adaptação ao ambiente escolar. Em relação aos Problemas de 

Aprendizagem, é descrito como acima da média (Percentil 95-99), o que revela maior 

probabilidade de apresentar o transtorno. 

 

5.7.2 Avaliação Pré-intervenção da Observação 

 

Nos resultados do protocolo de observação em sala de aula pré-intervenção 

(Tabela 40), o aluno apresentou um comportamento associado ao Padrão 

comportamental de “Desatenção”: Desviar o olhar do professor durante a explicação; 

três do Padrão comportamental “Facilmente Distraído”: Envolver-se em eventos alheios 

às atividades em sala, Demorar a iniciar tarefas escolares e Perder coisas. Três 

comportamentos associados ao Padrão comportamental de “Inquietação” foram 

verificados: Mexer-se e contorcer-se na cadeira, Mudar de postura e Falar em demasia. 

Comportamentos dos Padrões comportamentais “Movimentação” e “Impulsividade” 
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não foram observados. Esses dados da observação estão de acordo com os achados das 

aplicações do CBCL/6-18, do TRF/6-18 e da Escala TDAH de Benczik.  

 

5.7.3 Avaliação pós-intervenção e comparação dos inventários (CBCL e TRF) e 

Escala Benczik 

 

 O CBCL/6-18 avaliou o perfil comportamental da criança nos últimos seis 

meses. No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e Escolar), as 

Competências Social e a Escolar estão com valores no nível clínico para crianças da sua 

faixa etária, caracterizando uma incidência maior de problemas em cada uma dessas 

esferas. Em Atividades, ele se encontra dentro do padrão esperado para a faixa etária, o 

que caracteriza um padrão de normalidade. Na avaliação do perfil das escalas das 

síndromes de problemas de comportamento (Tabela 37), um maior comprometimento 

foi observado no índice de Depressão e Isolamento, que está na faixa clínica, sendo que 

a criança, segundo descrição, sente prazer com poucas coisas, é reservada, fechada, não 

conta suas coisas para ninguém, é tímida e pouco ativa. Nos índices de Depressão e 

Ansiedade, encontra-se na faixa limítrofe, sendo descrito como alguém que tem 

sentimento de inferioridade, é medroso e ansioso e com facilidade fica sem jeito diante 

de outras pessoas. Também na faixa limítrofe estão os índices Problemas sociais, sendo 

que é dependente dos adultos, desastrado e prefere estar com crianças mais novas; 

Problemas com o Pensamento, visto que se preocupa com o que pensam sobre ele, 

dorme menos que a maioria das crianças e tem problemas do sono; e Problemas de 

Atenção, uma vez que não termina as coisas que começa, não consegue se concentrar, 

perde-se em seus pensamentos, não vai bem na escola e é desatento. Os índices de 

Queixas Somáticas, Comportamento de Quebra de Regras e Comportamentos 

Agressivos estão dentro do padrão de normalidade para a sua idade.  

 No perfil das escalas orientadas pelo DSM (Tabela 38), observa-se maior 

incidência de comportamentos que caracterizam Problemas afetivos e Problemas de 

Ansiedade, estando ambos na faixa clínica; os Problemas de Oposição e Desafio estão 

na faixa limítrofe; Problemas Somáticos, Problemas de Desatenção e Hiperatividade, 

Problemas de Oposição e Desafio e Problemas de Conduta estão na faixa de 

normalidade. 

O TRF/6-18 avalia o desempenho acadêmico e as características adaptativas do 

comportamento da criança no contexto escolar, a partir da opinião do professor. 
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Diferentemente do CBCL/6-18, nesse instrumento observou-se um índice adequado em 

todos os escores na escala das síndromes, com todos os índices dentro do padrão de 

normalidade.  

Os escores das síndromes mostram uma diferença entre o CBCL/6-18 e o 

TRF/6-18 na escala de Ansiedade e Depressão e Isolamento e Depressão. No CBCL/6-

18 esse conjunto de comportamentos é referido pela mãe como fora do padrão de 

normalidade, entretanto, pelo ponto de vista do professor, expresso pelo TRF/6-18, esse 

índice aponta a criança dentro dos padrões esperados para a sua idade. Nos demais 

índices, ambos indicam que a criança está dentro do padrão de normalidade. 

 

Tabela 37: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas/Síndromes de Problemas de 

Comportamento verificados no CBCL/6-18 e no TRF/6-18  
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 66 66 78 78 50 50 63 66 63 67 64 67 52 54 57 60 

TRF 50 54 61 62 50 50 64 64 50 50 63 62 60 60 56 56 

Dif 
C 0 0 0 3 4 3 2 3 

T 4 1 0 0 0 -1 -2 0 

C: CBCL; T: TRF 
 

Tabela 38: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas Orientadas pelo DSM verificadas no 

CBCL/6-18 e no TRF/6-18  
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 75 77 71 71 50 56 57 59 62 69 53 56 

TRF 62 69 56 56 50 50 65 63 54 54 56 56 

Dif 
C 2 0 6 2 7 3 

T 7 0 0 -2 0 0 

C: CBCL; T: TRF 

 

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão esperado. Isso leva a algumas 

incongruências entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18, pois o primeiro indica maior 
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incidência de comportamentos que caracterizam de Ansiedade e Depressão e Isolamento 

e Depressão. 

Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik (Tabela 39), o aluno 

apresenta um alto índice de comportamentos de déficit de atenção (Percentil 95), com 

maior probabilidade de apresentar o transtorno do que a maioria das crianças. Com 

relação aos sinais de hiperatividade e impulsividade, apresenta pontuação média 

(Percentil 65), estando dentro das expectativas para crianças de sua idade. O aluno 

apresenta também índice médio de comportamentos antissociais (Percentil 40-65),  

dentro das expectativas. Em relação aos problemas de aprendizagem, é descrito como 

acima da média (Percentil 95), o que indica maior probabilidade de apresentar o 

transtorno. 

 

Tabela 39: Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Benczik (Versão para professores) 

 Déficit de 

Atenção 

Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Problemas de 

Aprendizagem 

Comportamento 

Antissocial 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

TOTAL 74 80 27 36 79 77 14 13 

PERCENTIL 90 95 45 65 95-99 95 45-65 45-65 

Dif. do Total 

(Pós-Pré) 
+06 +09 -02 -01 

 

5.7.4 Avaliação Pós-intervenção da Observação 

 

Os resultados do protocolo de observação em sala de aula pós-intervenção 

(Tabela 40) indicam que o aluno apresentou dois comportamentos associados ao Padrão 

comportamental de “Desatenção”: Desviar o olhar do professor durante a explicação e 

Desviar o olhar do caderno; um do Padrão comportamental “Facilmente Distraído”: 

Envolver-se em eventos alheios às atividades em sala. Dois comportamentos associados 

à “Inquietação” foram verificados: Mexer-se e contorcer-se na cadeira e Falar em 

demasia. Nenhum comportamento foi observado, seja no momento pré ou pós-

intervenção, dos Padrões comportamentais de “Movimentação" ou “Impulsividade”. Ao 

se comparar os resultados das observações pré e pós-intervenção, verifica-se aumento 

de comportamentos nos Padrões comportamentais “Desatenção” e “Inquietação”. No 

Padrão comportamental “Facilmente Distraído”, houve ligeira queda nos 

comportamentos observados. No geral, houve aumento dos comportamentos observados 

no pós-intervenção (Tabela 40). Esses dados da observação estão de acordo com os 

achados das aplicações do CBCL/6-18 e da Escala TDAH de Benczik.  
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Tabela 40: Taxas de frequência de respostas dos padrões comportamentais de desatenção, hiperatividade 

e impulsividade descritos pelo instrumento de observação do aluno antes e após a implementação do Guia 

DSM 

Padrão 

Comporta-

mental 

Comportamentos 

Frequência 

Comp.  Padrão  DSM 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Dif. 

D
es

a
te

n
çã

o
 

Desatenção 

A - Desviar o olhar do 

professor durante a 

explicação 

7.5 11 

7.5 26 

22 37 15 

B - Desviar o olhar do 

caderno 

0 15 

C - Deixar de responder 

quando perguntado 

0 0 

Facilmente 

Distraído 

D - Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala 

7.5 11 

14.5 11 

E - Ultrapassar o tempo 

estabelecido para concluir 

tarefas 

0 0 

F - Demorar a iniciar tarefas 

escolares 

6.75 0 

G - Perder coisas 1 0 

H
ip

er
a
ti

v
id

a
d

e 

Inquietação 

H - Mexer-se e contorcer-se 

na cadeira 

2.25 9 

13.5 24 

13.5 24 10.5 

I - Mexer mãos e pés 0 0 

J - Mudar de postura 2 0 

K - Falar em demasia 9.25 15 

Movimentação 

L - Levantar da carteira 0 0 

0 0 M - Andar ou correr na sala 

ou para fora da sala 

0 0 

Im
p

u
ls

i

-v
id

a
d

e 

Impulsividade 

N - Ter dificuldade em 

aguardar sua vez 

0 0 

0 0 0 0 0 
O - Falar sem ser estimulado 0 0 

P - Interromper outras falas 0 0 

 

5.8 Aluno VIII  

 

O aluno, aqui chamado de L, é do sexo masculino, tem dez anos e cursa o 5º ano 

em  uma escola pública da cidade de São Paulo. Fez uso de Ritalina por um ano, porém, 

no momento do processo, não estava sendo medicado.  

A principal preocupação relatada pelo pai no CBCL/6-18 refere-se à 

preocupação com o futuro do filho em relação ao trabalho. Segundo a professora, a sua 

principal preocupação em relação ao aluno é a aprendizagem, pois, segundo ela, ele tem 

muita dificuldade. 

Durante todas as observações, L demonstrou ter pouco interesse nas atividades 

propostas, com participação muito limitada e pouca iniciativa para realizar as tarefas. O 

seu ritmo aparentava ser muito lento.  

Trata-se de uma escola pública da periferia de São Paulo, com um espaço 

bastante deteriorado, apesar de amplo, e pouco iluminado, por estar localizada em uma 
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baixada. O acesso é difícil, pois tem um interfone quebrado e todos os portões ficam 

trancados. Segundo o diretor, a sala possui trinta e seis alunos. O coordenador 

pedagógico foi bastante receptivo. A primeira visita à instituição durou 

aproximadamente duas horas, pois ele gostava de contar muitas histórias sobre os 

alunos e sobre a sua vida profissional, enquanto mostrava toda a escola e apresentava o 

pesquisador para várias pessoas, entre professores, funcionários em geral e alunos.  

A professora, uma senhora com formação no Magistério, que não fez   

atualização posterior, gritava constantemente com os alunos, demonstrando uma relação 

muito complexa com eles, misturando o tempo todo questões pedagógicas e religiosas. 

Disse que L é analfabeto e que seu problema, assim como o de muitos alunos, é não “ter 

Jesus no coração”. Por isso, ela não acreditava que alguma coisa pudesse ser feita, do 

ponto de vista pedagógico, para auxiliar este aluno. Em todas as aulas ela canta músicas 

religiosas, lê provérbios e faz um sermão. No geral, isso consome em torno de vinte dos 

cinquenta minutos da aula. Além disso, para a chamada utiliza em torno de cinco 

minutos da aula. A professora aparenta estar sempre desanimada, comete muitos erros 

de português em sua escrita na lousa (por exemplo, aritimética, déficite, aquicisão), 

demonstrando pouco interesse na pesquisa, embora tenha recebido o pesquisador com 

aparente simpatia.  

Após o término do processo, o Guia foi apresentado e discutido com a 

professora por aproximadamente quarenta minutos, todavia parecia que ela não estava 

entendendo o que estava sendo dito, pois suas respostas não tinham relação com o que 

estava sendo discutido. Fez-se uma descrição geral do que havia sido observado em L, 

dizendo que poderíamos auxiliá-lo em seu desempenho. Foi entregue um exemplar 

impresso para a professora e disponibilizada para todos os professores da escola a 

versão digital. Ao receber o Guia, pediu para que Jesus abençoasse o pesquisador por 

estar ali buscando ajudar aquela criança. Todo o procedimento foi explicado pelo 

pesquisador, que se colocou à disposição dela para auxiliá-la no que fosse possível. O 

pesquisador dispôs-se ainda para conversar com todos os professores e com o 

coordenador, que ficou aparentemente animado. Disse que iria agendar dentro da sua 

programação e que entraria em contato posteriormente. Até o término desta pesquisa o 

contato não foi realizado. 
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5.8.1 Avaliação Pré-intervenção dos Inventários (CBCL e TRF) e Escala Benczik 

 

 O CBCL/6-18 avaliou o perfil comportamental da criança nos últimos seis 

meses. No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e Escolar), as 

Competências Atividades e a Escolar estão com valores no nível clínico para crianças 

da sua faixa etária, caracterizando uma incidência maior de problemas em cada uma 

dessas esferas. Em Social ele se encontra dentro do padrão limítrofe para a faixa etária. 

Na avaliação do perfil das escalas das síndromes de problemas de comportamento 

(Tabela 41), um maior comprometimento foi observado nos Problemas de Atenção, que 

se encontra na faixa clínica, sendo descrito como alguém que não termina as coisas que 

começa, tem dificuldade de se concentrar, não pára quieto, se perde em seus 

pensamentos, não vai bem na escola e se distrai facilmente. Nos Comportamentos 

Agressivos, se encontra na faixa limítrofe, sendo visto principalmente como uma 

criança desobediente tanto na escola quanto em casa. Também na faixa limítrofe foram 

descritas alterações relacionadas a Problemas Sociais, sendo referida como uma criança 

alvo de muitas gozações e desajeitada. Os demais índices, ou seja, Depressão e 

Comportamentos de Quebra de Regras, Depressão e Ansiedade, Queixas Somáticas e os 

Problemas com o Pensamento, estão dentro do padrão de normalidade para a sua idade. 

No perfil das escalas orientadas pelo DSM (Tabela 42), observa-se maior incidência na 

faixa limítrofe de comportamentos que caracterizam Problemas de Conduta, como se 

meter em brigas, andar com más companhias e mentir; Problemas de Oposição e 

Desafio, como ser desobediente em casa e na escola; Problemas de Desatenção e 

Hiperatividade, como não terminar as coisas que começa, falta de concentração, não 

parar quieto e distrair-se facilmente. Os Problemas afetivos, Problemas de Ansiedade e 

Problemas Somáticos estão na faixa de normalidade. 

O TRF/6-18 avalia o desempenho acadêmico e as características adaptativas do 

comportamento da criança no contexto escolar, a partir da opinião do professor. Nesse 

instrumento observou-se, como no CBCL/6-18, um índice adequado em quase todos os 

escores na escala das síndromes, estando quase todos os índices dentro do padrão de 

normalidade, com exceção do índice de Problemas de Atenção, como fazer barulhos 

estranhos na sala de aula, não terminar as coisas que começa, dificuldade de 

concentração, se perder em seus pensamentos, dificuldade de seguir instruções, 

perturbar outros alunos, impulsividade, dificuldade de aprendizagem, trabalhos 

escolares fracos e desorganizados, falar demais, não cumprir tarefas;  e 
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Comportamentos Agressivos, como desobedecer na escola,  ser explosivo, teimoso, mal 

humorado, apresentar mudanças repentinas de humor; ambos os índices estão na faixa 

limítrofe.  

Os escores das síndromes não mostram grande diferença entre o CBCL/6-18 e o 

TRF/6-18 em todas as escalas. 

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão esperado nas escalas de Problemas 

de Ansiedade, Problemas Somáticos e Problemas de Conduta; nos Problemas de 

Desatenção e Hiperatividade, está na faixa clínica, descrevendo características como 

não terminar as coisas que começa, ter dificuldade de concentração, ser inquieto, ter 

dificuldade de seguir instruções, ser impulsivo, ser desatento, falar demais, não 

conseguir cumprir tarefas, ser barulhento demais; na faixa limítrofe estão os Problemas 

de Oposição e Desafio, tais como ser desobediente na escola, teimoso, mal-humorado e 

esquentado; os Problemas Afetivos encontram-se na faixa limítrofe, sendo descrito 

como infeliz e triste. Não há diferenças significativas entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18.  

Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik (2000), o aluno 

apresenta um alto índice de comportamentos de déficit de atenção (Percentil 99). 

Obteve pontuação máxima em nove dos dezesseis itens, demonstrando maior 

probabilidade de apresentar o transtorno do que a maioria das crianças. Com relação aos 

sinais de hiperatividade e impulsividade, apresenta pontuação acima da expectativa 

(Percentil 85), indicando mais problemas que a maioria das crianças. O aluno apresenta 

também alto índice de comportamentos antissociais (Percentil 95), o que revela maior 

probabilidade de apresentar o transtorno e dificuldade de adaptação ao ambiente escolar. 

Em relação aos problemas de aprendizagem, é descrito como  acima da média (Percentil 

95), havendo maior probabilidade de apresentar o transtorno e dificuldade de adaptação 

ao ambiente escolar. 

 

5.8.2 Avaliação Pré-intervenção da Observação 

  

Os resultados do protocolo de observação em sala de aula pré-intervenção 

(Tabela 44) indicam que o aluno apresentou dois comportamentos associados ao Padrão 

comportamental de “Desatenção”: Desviar o olhar do professor durante a explicação e 

Desviar o olhar do caderno; e dois ao Padrão comportamental “Facilmente Distraído”: 

Envolver-se em eventos alheios às atividades em sala e Ultrapassar o tempo 
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estabelecido para concluir tarefas. Dois comportamentos associados ao Padrão 

comportamental de “Inquietação” foram verificados: Mexer-se e contorcer-se na cadeira 

e Mudar de postura; dois comportamentos ao Padrão comportamental de 

“Movimentação”: Levantar da carteira e Andar ou correr na sala ou para fora da sala. 

Esses dados da observação estão de acordo com os achados das aplicações do CBCL/6-

18, do TRF/6-18 e da Escala TDAH de Benczik.  

 

5.8.3 Avaliação pós-intervenção e comparação dos inventários (CBCL e TRF) e 

Escala Benczik 

 

 O CBCL/6-18 avaliou o perfil comportamental da criança nos últimos seis 

meses. No perfil das escalas de Competências (Social, Atividades e Escolar), as 

Competências Atividades e a Escolar estão com valores no nível clínico para crianças 

da sua faixa etária, o que caracteriza uma incidência maior de problemas em cada uma 

dessas esferas. Em Social, ele se encontra dentro do padrão limítrofe para a faixa etária. 

Na avaliação do perfil das escalas das síndromes de problemas de comportamento 

(Tabela 41), um maior comprometimento foi observado nos Problemas de Atenção, que 

se encontra na faixa clínica, nos quais ele é descrito como alguém que não termina as 

coisas que começa, com dificuldade de se concentrar, não pára quieto, se perde em seus 

pensamentos, não vai bem na escola e se distrai facilmente. Nos Comportamentos 

Agressivos, se encontra na faixa limítrofe, sendo visto principalmente como uma 

criança desobediente tanto na escola quanto em casa.  Os demais índices, ou seja, 

Depressão e Comportamentos de Quebra de Regras, Depressão e Ansiedade, Queixas 

Somáticas, Problemas Sociais e os Problemas com o Pensamento, estão dentro do 

padrão de normalidade para a sua idade. No perfil das escalas orientadas pelo DSM 

(Tabela 42), observa-se maior incidência na faixa limítrofe de comportamentos que 

caracterizam Problemas de Conduta, como se meter em brigas, andar com más 

companhias e mentir; Problemas de Oposição e Desafio, como ser desobediente em casa 

e na escola; Problemas de Desatenção e Hiperatividade, como não terminar as coisas 

que começa, falta de concentração, não parar quieto e distrair-se facilmente. Os 

Problemas afetivos, Problemas de Ansiedade e Problemas Somáticos estão na faixa de 

normalidade. 

O TRF/6-18 avalia o desempenho acadêmico e as características adaptativas do 

comportamento da criança no contexto escolar, a partir da opinião do professor. Nesse 
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instrumento observou-se, como no CBCL/6-18, um índice adequado em quase todos os 

escores na escala das síndromes, com quase todos os índices dentro do padrão de 

normalidade, exceto pelo índice de Problemas de Atenção, que está na faixa limítrofe e 

indica comportamentos como fazer barulhos estranhos na sala de aula, não terminar as 

coisas que começa, ter dificuldade de concentração, se perder em seus pensamentos, ter 

dificuldade de seguir instruções, perturbar outros alunos, ser impulsivo, ter dificuldade 

de aprendizagem, apresentar trabalhos escolares fracos e desorganizados, falar demais, 

não cumprir tarefas;  e,  na faixa clínica, os Comportamentos Agressivos como 

desobedecer na escola,  ser explosivo, teimoso, mal humorado e apresentar mudanças 

repentinas de humor. Os escores das síndromes não mostram grande diferença entre o 

CBCL/6-18 e o TRF/6-18 em todas as escalas. 

No perfil das escalas orientadas pelo DSM, descrito no TRF/6-18, observa-se 

que a criança também se encontra dentro do padrão esperado nas escalas de Problemas 

de Ansiedade, Problemas Somáticos e Problemas de Conduta; os Problemas de 

Desatenção e Hiperatividade, que estão na faixa clínica, descrevem características como 

não terminar as coisas que começa, dificuldade de concentração, ser inquieto, 

dificuldade de seguir instruções, perturbar outros alunos, ser impulsivo, ser desatento, 

falar demais, não conseguir cumprir tarefas, ser barulhento demais; na faixa clínica 

estão os Problemas de Oposição e Desafio, tais como argumentar muito, ser 

desobediente na escola, teimoso, mal-humorado e esquentado; os Problemas Afetivos 

encontram-se na faixa limítrofe, sendo descrito como infeliz e triste. Não há diferenças 

significativas entre o CBCL/6-18 e o TRF/6-18.  

 

Tabela 41: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas/Síndromes de Problemas de 

Comportamento verificados no CBCL/6-18 e no TRF/6-18  
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 50 53 62 62 50 50 62 67 51 51 71 75 64 67 66 69 

TRF 51 57 63 60 50 58 56 53 50 50 67 70 59 64 69 75 

Dif 
C 3 0 0 5 0 4 3 3 

T 6 -3 8 -3 0 3 5 6 

C: CBCL; T: TRF 
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Tabela 42: Comparação dos escores ponderados (T) das Escalas Orientadas pelo DSM verificadas no 

CBCL-6/18 e no TRF-6/18  
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Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 52 60 55 55 0 0 66 69 66 73 65 67 

TRF 65 65 56 50 0 0 70 80 68 70 59 60 

Dif 
C 8 0 0 3 7 2 

T 0 -6 0 10 2 1 

C: CBCL; T: TRF 
 

Na Escala de TDAH versão para professores de Benczik (Tabela 43), o aluno 

apresenta um alto índice de comportamentos de déficit de atenção (Percentil 99). 

Obteve pontuação máxima em nove dos dezesseis itens e demonstra maior 

probabilidade de apresentar o transtorno do que a maioria das crianças. Com relação aos 

sinais de hiperatividade e impulsividade, apresenta pontuação acima da expectativa 

(Percentil 90), indicando mais problemas que a maioria das crianças. O aluno apresenta 

também alto índice de comportamentos antissociais (Percentil 95), o que revela maior 

probabilidade de apresentar o transtorno e dificuldade de adaptação ao ambiente escolar. 

Em relação aos problemas de aprendizagem, é descrito como acima da média (Percentil 

95), havendo maior probabilidade de apresentar o transtorno e dificuldade de adaptação 

ao ambiente escolar. 

 

 

Tabela 43: Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Benczik (Versão para professores) 

 Déficit de 

Atenção 

Hiperatividade/ 

Impulsividade 

Problemas de 

Aprendizagem 

Comportamento 

Antissocial 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

TOTAL 89 95 51 56 78 78 26 29 

PERCENTIL 99 99 85 90 95 95 95 95 

Dif. do Total 

(Pós-Pré) 
+06 +05 00 +03 

 

5.8.4 Avaliação Pós-intervenção da Observação 

 

Os resultados do protocolo de observação em sala de aula pós-intervenção 

(Tabela 44) indicam que o aluno apresentou: um comportamento associado ao Padrão 

comportamental de “Desatenção”, Desviar o olhar do caderno; um ao Padrão 
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comportamental “Facilmente Distraído”, Ultrapassar o tempo estabelecido para concluir 

tarefas; um comportamento associado ao Padrão comportamental de “Inquietação”, 

Mudar de postura; nenhum comportamento do Padrão comportamental de 

“Impulsividade” tanto na observação pré quanto na pós-intervenção. Neste aluno, que 

não passou pela intervenção, houve oscilação entre os comportamentos que aumentaram 

e os que diminuíram na comparação pré e pós-intervenção.  

 

Tabela 44: Taxas de frequência de respostas dos padrões comportamentais de desatenção, hiperatividade 

e impulsividade descritos pelo instrumento de observação do aluno antes e após a implementação do Guia 

DSM 

Padrão 

Comporta-

mental 

Comportamentos 

Frequência 

Comp.  Padrão  DSM 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Dif. 

D
es

a
te

n
çã

o
 

Desatenção 

A - Desviar o olhar do 

professor durante a 

explicação 

29.25 

 

0 

30.5 

 
15 

38 30 -8 

B - Desviar o olhar do 

caderno 

1.25 15 

C - Deixar de responder 

quando perguntado 

0 0 

Facilmente 

Distraído 

D - Envolver-se em 

eventos alheios às 

atividades em sala 

2.75 0 

7.5 15 

E - Ultrapassar o tempo 

estabelecido para concluir 

tarefas 

4.75 15 

F - Demorar a iniciar 

tarefas escolares 

0 0 

G - Perder coisas 0 0 

H
ip

er
a
ti

v
id

a
d

e 

Inquietação 

H - Mexer-se e contorcer-

se na cadeira 

6 0 

7.75 15 

12.75 15 2.25 

I - Mexer mãos e pés 0 0 

J - Mudar de postura 1.75 15 

K - Falar em demasia 0 0 

Movimentação 

L - Levantar da carteira 2.5 0 

5 0 M - Andar ou correr na sala 

ou para fora da sala 

2.5 

 

0 

Im
p

u
ls

i-

v
id

a
d

e 

Impulsividade 

N - Ter dificuldade em 

aguardar sua vez 

0 0 

0 0 0 0 0 O - Falar sem ser 

estimulado 

0 0 

P - Interromper outras falas 0 0 

 

 

5.9 Sistematização dos resultados na Comparação entre os grupos Experimental e 

Controle 

 

5.9.1 Sistematização dos resultados do CBCL na comparação entre os grupos 

Experimental e Controle 
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 A avaliação dos alunos do grupo Experimental (Tabela 45) revelou, em relação 

ao CBCL, redução em três Escalas: Violação das Regras, Comportamento Agressivo e 

Problemas de Oposição e Desafio; nas Escalas de Problemas de Atenção e Problemas de 

Conduta, houve redução nos problemas de comportamento de dois dos quatro alunos e, 

na Escala de Oposição e Desafio, houve diminuição nos comportamentos de apenas um 

aluno, sendo que em outro aluno houve aumento e nos dois restantes não houve 

diferenças. Ao se comparar a média de todas as escalas por alunos, apenas no aluno IV 

houve aumento e nos outros três houve diminuição. A média por grupo indica redução 

geral dos comportamentos. 

 Já nos alunos do grupo controle (Tabela 46), nas seis Escalas de comportamento 

houve aumento dos índices, segundo relato dos pais, o que se refletiu tanto na média por 

aluno quanto na média do grupo. 

 

 

 

 

Tabela 45: Comparação dos resultados do CBCL pré e pós-intervenção no grupo experimental 

  CBCL   

  

Aluno  

I 

Aluno 

II 

Aluno 

III 

Aluno 

IV Redução 

 ESCALA Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós   

Problemas de Atenção 71 61 63 65 86 76 71 75   

Dif. Pós-Pré -10 2 -10 4 2/4 50% 

Violação de Regras 72 62 51 50 64 62 53 53   

Dif. Pós-Pré -10 -1 -2 0 3/4 75% 

Comportamento Agressivo 79 68 54 52 84 78 70 70   

Dif. Pós-Pré -11 -2 -6 0 3/4 75% 

Problemas de Def. Atenç. Hiperat. 60 55 66 63 80 73 75 77   

Dif. Pós-Pré -5 -3 -7 2 3/4 75% 

Problemas de Oposição e Desafio 66 66 50 50 75 71 73 77   

Dif. Pós-Pré 0 0 -4 4 1/4 25% 

Problemas de Conduta 81 66 55 55 67 60 63 63   

Dif. Pós-Pré -15 0 -7 0 2/4 50% 

Média por aluno -8,5 -0,7 -6,0 1,7   

Média do grupo -3,4   
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Tabela 46: Comparação dos resultados do CBCL pré e pós-intervenção no grupo controle 

  CBCL   

  

Aluno  

V 

Aluno 

VI 

Aluno 

VII 

Aluno 

VIII Redução 

 ESCALA Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós   

Problemas de Atenção 76 76 71 79 64 67 71 75   

Dif. Pós-Pré 0 8 3 4 0/4 0% 

Violação de Regras 71 71 56 57 52 54 64 67   

Dif. Pós-Pré 0 1 2 3 0/4 0% 

Comportamento Agressivo 66 70 68 75 57 60 66 69   

Dif. Pós-Pré 4 7 3 3 0/4 0% 

Problemas de Def. Atenç. Hiperat. 68 68 72 77 57 59 66 69   

Dif. Pós-Pré 0 5 2 3 0/4 0% 

Problemas de Oposição e Desafio 69 69 70 77 62 69 66 73   

Dif. Pós-Pré 0 7 7 7 0/4 0% 

Problemas de Conduta 70 71 54 54 53 56 65 67   

Dif. Pós-Pré 1 0 3 2 0/4 0% 

Média por aluno 0,8 4,7 3,3 3,7   

Média do grupo 3,1   

 

5.9.2 Sistematização dos resultados do TRF na comparação entre os grupos 

Experimental e Controle 

 

 Nos alunos do grupo experimental, o TRF indicou redução na Escala de 

Comportamentos Agressivos e Problemas de Atenção e Hiperatividade em dois dos 

quatro alunos; em três alunos houve redução na Escala de Problemas de Atenção, 

Violação de Regras e Problemas de Conduta (nos demais alunos o índice foi zero no pré 

e no pós) e em apenas um aluno houve redução na Escala de Problemas de Oposição e 

Desafio, destacando-se que nos outros três esse comportamento não se manifestou tanto 

na aplicação pré quanto na pós. Em todos os alunos do grupo experimental, a média por 

aluno indicou redução dos comportamentos, o que levou a redução dos comportamentos 

também na média do grupo (Tabela 47).  

 Na avaliação do grupo controle, houve redução nas Escalas Problemas de 

Atenção, Comportamento Agressivo e Problemas de Atenção e Hiperatividade em 

apenas um dos quatro alunos; nas Escalas de Violação da Regra, Problemas de 

Oposição e Desafio e Problemas de Conduta, com exceção dos alunos com índice zero, 

houve alunos do grupo controle com aumento nas escalas desses comportamentos 

(conforme pode ser visto na Tabela 48). Em três dos quatro alunos do grupo controle a 
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média de comportamentos por aluno aumentou, havendo redução apenas no aluno três. 

A média do grupo controle indicou aumento dos comportamentos observados. 

 

Tabela 47: Comparação dos resultados do TRF pré e pós-intervenção no grupo experimental 

  TRF   

  

Aluno   

I 

Aluno 

II 

Aluno 

III 

Aluno 

IV Redução 

 ESCALA Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós   

Problemas de Atenção 54 50 62 55 51 51 72 79   

Dif. Pós-Pré -4 -7 0 7 2/4 50% 

Violação de Regras 53 50 50 50 50 50 74 72   

Dif. Pós-Pré -3 0 0 -2 2/4 50% 

Comportamento Agressivo 51 50 60 50 52 50 87 88   

Dif. Pós-Pré -1 -10 -2 1 3/4 75% 

Problemas de Def. Atenç. Hiperat. 53 50 63 55 52 52 75 70   

Dif. Pós-Pré -3 -8 0 -5 3/4 75% 

Problemas de Oposição e Desafio 50 50 50 50 50 50 75 72   

Dif. Pós-Pré 0 0 0 -3 1/4 25% 

Problemas de Conduta 55 50 50 50 50 50 88 86   

Dif. Pós-Pré -5 0 0 -2 2/4 50% 

Média por aluno -2,7 -4,2 -0,3 -0,7   

Média do grupo -2,0   
 

Tabela 48: Comparação dos resultados do TRF pré e pós-intervenção no grupo controle 

  TRF   

  

Aluno  

V 

Aluno 

VI 

Aluno 

VII 

Aluno 

VIII Redução 

 ESCALA Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós   

Problemas de Atenção 60 62 52 56 63 62 67 70   

Dif. Pós-Pré 2 4 -1 3 1/4 25% 

Violação de Regras 56 60 50 50 60 60 59 64   

Dif. Pós-Pré 4 0 0 5 0/4 0% 

Comportamento Agressivo 54 52 51 51 56 56 69 75   

Dif. Pós-Pré -2 0 0 6 1/4 25% 

Problemas de Def. Atenç. Hiperat. 59 63 51 53 65 63 70 80   

Dif. Pós-Pré 4 2 -2 10 1/4 25% 

Problemas de Oposição e Desafio 54 54 50 50 54 54 68 70   

Dif. Pós-Pré 0 0 0 2 0/4 0% 

Problemas de Conduta 53 56 50 50 56 56 59 60   

Dif. Pós-Pré 3 0 0 1 0/4 0% 

Média por aluno 1,8 1,0 -0,5 4,5   

Média do grupo 1,7   
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5.9.3 Sistematização dos resultados na   Comparação    entre    grupo Experimental e 

Controle da Escala Benczik 

 Comparando-se os resultados pré e pós-intervenção obtidos pela Escala Benczik, 

verificou-se redução nas Escalas Déficit de Atenção e Problemas de Aprendizagem dos 

quatro alunos do grupo experimental, e redução nas Escalas 

Hiperatividade/Impulsividade e Comportamento Antissocial em três dos quatro alunos. 

Houve, então, redução na média por aluno e na média do grupo (Tabela 49).  

 A comparação dos resultados pré e pós-intervenção obtidos no grupo controle 

(Tabela 50) indica redução em apenas um aluno nas Escalas 

Hiperatividade/Impulsividade, Problemas de Aprendizagem e Comportamento 

Antissocial;  na Escala de Déficit de Atenção houve aumento nos quatro alunos. Na 

média por aluno, houve aumento das Escalas em três alunos e, no aluno V, o índice se 

manteve o mesmo. Já na média do grupo houve um aumento. 

 

Tabela 49: Comparação dos resultados da Escala Benczik pré e pós-intervenção no grupo experimental 

  Benczik    

  

Aluno   

I 

Aluno 

II 

Aluno 

III 

Aluno 

IV Redução 

 ESCALA Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós   

Déficit de Atenção 85 74 51 37 59 50 85 58   

Dif. Pós-Pré -11 -14 -9 -27 4/4 100% 

Hiperatividade/Impulsividade 14 12 29 27 12 12 70 64   

Dif. Pós-Pré -2 -2 0 -6 3/4 75% 

Problemas de Aprendizagem 51 37 35 28 53 52 62 58   

Dif. Pós-Pré -14 -7 -1 -4 4/4 100% 

Comportamento Antissocial 15 8 7 7 14 11 35 28   

Dif. Pós-Pré -7 0 -3 -7 3/4 75% 

Média por aluno -8,5 -5,8 -3,3 -11,0   

Média do grupo -7,1   
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Tabela 50: Comparação dos resultados da Escala Benczik pré e pós-intervenção no grupo controle 

  Benczik    

  
Aluno  

V 

Aluno 

VI 

Aluno 

VII 

Aluno 

VIII Redução 

 ESCALA Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós   

Déficit de Atenção 70 72 46 65 74 80 89 95   

Dif. Pós-Pré 2 19 6 6 0/4 0% 

Hiperatividade/Impulsividade 42 40 35 48 27 36 51 56   

Dif. Pós-Pré -2 13 9 5 1/4 25% 

Problemas de Aprendizagem 67 67 54 59 79 77 78 78   

Dif. Pós-Pré 0 5 -2 0 1/4 25% 

Comportamento Antissocial 27 27 14 14 14 13 26 29   

Dif. Pós-Pré 0 0 -1 3 1/4 25% 

Média por aluno 0,0 9,3 3,0 3,5   

Média do grupo 3,9   

 

5.9.4 Sistematização dos resultados na   Comparação    entre    grupo Experimental e 

Controle  da Observação 

 

Ao comparar os resultados da observação pré com os da pós-intervenção, 

verifica-se, no geral, uma redução na frequência de comportamentos estudados nos 

alunos do grupo experimental em comparação ao grupo controle (Tabela 51).  Na média 

por aluno, houve diminuição de comportamentos em todos os alunos do grupo 

experimental, indicando também redução na média do grupo. Nos comportamentos de 

Desatenção, Facilmente Distraído e Movimentação houve redução em todos os alunos 

do grupo experimental; no comportamento de Inquietação houve diminuição desses 

comportamentos em três alunos, sendo que no aluno II esse índice aumentou. No padrão 

Impulsividade, embora tenha havido redução dos comportamentos apenas no aluno IV, 

é importante destacar que nos outros três alunos este índice foi zero tanto na observação 

pré quanto na pós.  

Já no grupo controle (Tabela 52), esses números se invertem, pois no padrão  

“Desatenção” houve aumento nos comportamentos observados em três alunos, com 

diminuição de comportamento apenas no aluno VIII. O mesmo resultado foi encontrado 

no padrão “Facilmente Distraído”, na qual se verificou aumento nos comportamentos de 

todos os alunos, com exceção do aluno VII, que apresentou redução. Nos 

comportamentos de Inquietação e Impulsividade, houve aumento nos quatro alunos. O 

comportamento em que sofreu maior oscilação foi o de Movimentação, que apresentou 
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redução em dois alunos, aumento em um aluno e ausência de ocorrências em outro, 

tanto nas observações pré quanto na pós. Na média por aluno, todos apresentaram 

aumento dos comportamentos, exceto o aluno VIII, que apresentou uma discreta 

redução. Na média do grupo, houve grande aumento na frequência dos comportamentos. 

 

Tabela 51: Comparação dos resultados da observação pré e pós-intervenção no grupo experimental 

  

OBSERVAÇAO   

Aluno     

I 

Aluno    

II 

Aluno   

III 

Aluno  

IV   

PADRÃO Pré  Pós Pré  Pós Pré  Pós Pré  Pós Redução 

Desatenção 53,5 18,0 9,5 5,0 22,8 11,0 33,5 19,0   

Dif. Pós-Pré -35,5 -4,5 -11,8 -14,5 4/4 (100%) 

Facilmente Distraído 31,3 13,0 16,3 0,0 10,8 9,0 25,0 13,0   

Dif. Pós-Pré -18,3 -16,3 -1,8 -12,0 4/4 (100%) 

Inquietação 7,0 0,0 11,3 19,0 11,0 10,0 33,3 22,0   

Dif. Pós-Pré -7,0 7,8 -1,0 -11,3 3/4 (75%) 

Movimentação 3,5 0,0 3,0 0,0 2,3 9,0 26,8 15,0   

Dif. Pós-Pré -3,5 -3,0 6,8 -11,8 3/4 (75%) 

Impulsividade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0   

 Dif. Pós-Pré 0,0 0,0 0,0 -4,5 1/4 (25%) 

Média por aluno -12,9 -3,2 -1,6 -10,8   

Média do grupo -7,1   

 

 

Tabela 52: Comparação dos resultados da observação pré e pós-intervenção no grupo controle 

  

OBSERVAÇAO   

Aluno    

V 

Aluno 

VI 

Aluno 

VII 

Aluno 

VIII   

 PADRÃO Pré  Pós Pré  Pós Pré  Pós Pré  Pós Redução 

Desatenção 26,0 46,0 8,3 19,0 7,5 26,0 30,5 15,0   

Dif. Pós-Pré 20,0 10,8 18,5 -15,5 1/4 (25%) 

Facilmente Distraído 36,8 46,0 0,0 19,0 14,5 11,0 7,5 15,0   

Dif. Pós-Pré 9,3 19,0 -3,5 7,5 1/4 (25%) 

Inquietação 35,0 48,0 3,8 16,0 13,5 24,0 7,8 15,0   

Dif. Pós-Pré 13,0 12,3 10,5 7,3 0/4 (0%) 

Movimentação 15,8 14,0 7,0 20,0 0,0 0,0 5,0 0,0   

Dif. Pós-Pré -1,8 13,0 0,0 -5,0 2/4 (50%) 

Impulsividade 2,8 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 Dif. Pós-Pré 6,3 0,0 0,0 0,0 0/4 (0%) 

Média por aluno 9,4 11,0 5,1 -1,2   

Média do grupo 6,1   
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6. DISCUSSÃO GERAL DOS RESULTADOS 

 

A comparação entre o grupo experimental e grupo controle revela que a maioria 

dos alunos participantes do grupo experimental apresentou diminuição dos 

comportamentos relacionados à desatenção e à hiperatividade, considerados 

incompatíveis com o processo de aprendizagem. Em contrapartida, no grupo controle, 

há tendência de aumento desses comportamentos. Tais resultados indicam a eficácia da 

implementação do Guia de manejo comportamental, haja vista que todas as 

comparações pré e pós-intervenção verificadas por meio do TRF, do CBCL, da Escala 

Benczik e dos resultados do Protocolo de Observação corroboram esse fato. Mesmo 

quando o envolvimento do professor, na percepção do observador, foi menor (Aluno 

IV) os resultados demonstraram melhora, seja na percepção da mãe e da professora, seja 

na observação direta por meio da utilização do Protocolo de observação. Não há aqui a 

intenção de comparar dois sujeitos diferentes, haja vista que cada aluno está sendo 

comparado consigo mesmo, mas, de um modo geral, a comparação entre os alunos 

cujos professores passaram pelo treino de manejo comportamental com aqueles cujos 

professores foram orientados revela resultados significativos de diferença de eficácia.  

Além disso, uma vez que o TRF se refere a comportamentos no contexto escolar 

e o CBCL, ao contexto fora de sala de aula, especialmente em casa, pode-se 

compreender que houve certa generalização de comportamentos pelo aluno, que pode 

ser verificada pela redução de comportamentos descrita pelos pais. Trata-se de um 

índice muito significativo, pois os pais não sabiam se faziam parte do grupo 

experimental ou do controle. Pode-se pensar também no maior envolvimento entre 

escola e família, embora os relatos dos professores sempre indiquem a dificuldade desse 

contato. 

As estratégias elaboradas no Guia, que foram implementadas neste trabalho, 

foram estruturadas mediante tarefas simples, em pequenos passos e com aplicação 

sistemática de reforçadores para comportamentos adequados, como recomendado em 

estudos anteriores (DUARTE; DE ROSE, 2006). Os resultados obtidos também 

demonstram, como os estudos ressaltados pelo trabalho de revisão de Jitendra e 

colaboradores (2008), que manejo de comportamentos de crianças com TDAH, 

mediante mudanças simples em procedimentos pedagógicos, como associação de 

atividades de alta e baixa complexidade e interesse, promoção de alterações nos 

materiais educacionais e utilização de esquemas de reforçamento, são eficazes para 
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manter o foco do aluno na atividade desejada pelo professor. Nessa mesma direção, 

Miranda, Presentación e Soriano (2002) verificaram a eficácia de um programa escolar 

multicompetente para o trabalho em sala de aula com alunos com TDAH. Nesse estudo 

foram utilizadas tarefas neuropsicológicas, escalas comportamentais, observação direta 

e registros acadêmicos de 50 crianças, demonstrando, do mesmo modo que no presente 

trabalho, uma diminuição na frequência dos sinais de TDAH segundo pais e 

professores. Conforme Achenbach e Rescorla (2004), discordâncias entre pais parecem 

estar influenciadas pelas diferentes exposições situacionais e interações parentais que 

podem conduzir às distintas respostas entre os informantes e quando são utilizados 

protocolos de observação padronizados. Muitas dessas discrepâncias podem ser 

amenizadas a partir dos registros de observação. Tal instrumento poderá ser utilizado no 

ambiente escolar para desenvolver estratégias de intervenção, que melhorem o 

aprendizado escolar do aluno, e na orientação aos pais, facilitando assim o processo de 

escolarização. Neste trabalho, não se teve como objetivos comparar discrepâncias entre 

relatos de pais e professores, entretanto, foi possível observar que, de modo geral, os 

pais relatam maior frequência de problemas de comportamento que os professores, de 

modo que os escores do CBCL foram consistentemente maiores que os escores do TRF. 

Resultados semelhantes foram observados por Coutinho e colaboradores (2008), que 

aplicaram escalas para sinais de TDAH (SNAP-IV) em pais e professores e verificaram 

concordância para o TDAH em aproximadamente metade dos casos, e que pais 

relataram mais sinais de TDAH que professores. Como possível explicação para esse 

fato pode-se citar maior tempo de convivência dos pais com seus filhos e possibilidade 

de observá-los em diferentes contextos. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado é a diminuição, em alguns casos, do grupo 

experimental e do aumento, em outros casos, no grupo controle da ocorrência de 

Problemas de Oposição e Desafio e de Conduta, que são comorbidades comumente 

associadas ao TDAH. Nesse sentido, observa-se que os manejos descritos no Guia, cujo 

foco são os comportamentos de desatenção e hiperatividade, também podem ter efeitos 

no controle do agravamento dessas comorbidades. Assim, as reduções observadas nos 

escores mostraram que as estratégias do Guia também tiveram uma função 

discriminativa no controle de outros comportamentos-problema frequentemente 

associados à desatenção e hiperatividade, como violação de regras e comportamento 

agressivo (HARRIS; DOEPFNER; LEHMKUHL, 2005). 
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No ambiente escolar, a complexidade das tarefas envolvidas no comportamento 

de estudar exige que o professor esteja capacitado sobre as características e formas de 

manejo de comportamentos incompatíveis com esse processo. Tais dificuldades 

precisam ser manejadas com maior cuidado em alunos que apresentam comportamentos 

típicos do TDAH. Muitos desses comportamentos interferem consideravelmente no ato 

de estudar, como ter dificuldades para prestar atenção a detalhes, cometer erros por 

descuido em atividades escolares, ter dificuldades para manter a atenção em tarefas, 

parecer não escutar quando lhe dirigem a palavra, levantar-se de sua cadeira em sala de 

aula ou outras situações nas quais se espera que permaneça sentado, dar respostas 

precipitadas, ter dificuldade de aguardar sua vez, dentre outros (APA, 2002). Alunos 

com TDAH possuem dificuldades para concentrar-se, desse modo, quando se manejam 

estímulos do ambiente que agem como distratores é possível controlar o 

comportamento-problema e propiciar a emissão de novos comportamentos alternativos 

(DUPAL; WEYANDT, 2006).  

Mesmo observando-se claramente um padrão de redução de comportamentos de 

desatenção e hiperatividade no grupo experimental em comparação ao grupo controle, 

que demonstrou um padrão oposto, isto é, aumento na ocorrência desses 

comportamentos, verifica-se, entretanto, que alguns participantes têm, pontualmente, 

respostas contrárias ao padrão geral. Para compreensão desse fato, poderia ser feita uma 

analise funcional. Não foi objetivo deste estudo fazer tal análise, entretanto, como 

possível continuidade deste trabalho poder-se-ia estabelecer hipóteses funcionais que 

permitissem a compreensão dos casos particulares e auxiliasse no manejo mais eficaz 

desses problemas de comportamento.  

Volpe e colaboradores (2005), em um estudo de meta-análise sobre observação 

de estudantes em sala de aula, apresentam protocolos e procedimentos, que podem 

também ser utilizados com crianças com TDAH, com categorias próximas àquelas 

desenvolvidas nesta tese, sendo utilizada para avaliação de TDAH e transtornos 

correlatos. Um destes estudos revelou a necessidade de treino dos observadores por 

cerca de 20 a 25 horas, além disso, demonstrou baixa relação entre os relatos de pais e 

professores nos problemas internalizantes, porém alta relação entre relatos de problemas 

externalizantes, o que demonstra grande utilidade do desenvolvimento de protocolos de 

observação direta de comportamentos relacionados ao TDAH.   Assim, o protocolo de 

observação permite criar hipóteses funcionais, que auxiliam na compreensão das 
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cadeias de comportamentos, e propicia o desenvolvimento de procedimentos de manejo 

dos comportamentos concorrentes com a aprendizagem. 

Mesmo com possíveis limitações, ou com um pequeno número de observações é 

sempre preferível fazê-las no ambiente natural do aluno do que limitar-se apenas ao 

nível dos relatos, conforme estudos feitos por Rafalovich (2005), Stefanatos e Baron 

(2007) e Souza e Colaboradores, (2007). Estudos como este demonstram o grande 

alinhamento entre o protocolo desenvolvido e outros instrumentos de avaliação 

comportamental que utilizam como base o DSM-IV, ressaltando a importância de 

medidas padronizadas de observação em sala de aula. 

Outro ponto relevante a ser destacado nas análises feitas nas escolas é o fato de 

que seis das oito escolas dos participantes desta pesquisa reclamaram que existem 

muitos alunos por sala, com exceção de uma das duas escolas particulares que tem 19 

alunos na sala. Por causa desse fato, os professores acabam priorizando os melhores 

alunos em detrimento daqueles que apresentam algum tipo de dificuldade, haja vista o 

pouco tempo do professor para se dedicar a todos os alunos e a falta de suporte (teórico, 

técnico ou institucional) para lidar com o aluno que não acompanha o ritmo dos demais 

alunos da sala de aula. É importante ressaltar, sem tirar a importância dessa informação, 

que justificar a dificuldade de individualizar o acompanhamento por este motivo 

desqualifica a importância que cada aluno possui e que individualizar não significa 

escolher entre o indivíduo em detrimento do grupo. Faz-se necessário demonstrar que a 

educação deve sempre considerar a evolução do indivíduo em relação a ele mesmo, o 

que necessariamente requer de uma educação individualizada. Na análise pré-

intervenção percebeu-se na observação dos comportamentos das professoras um 

predomínio de dificuldade no controle de estímulos indesejados, muitos controles 

consequentes aversivos, como gritos e broncas, e falta de eventos reforçadores 

positivos, o que indicou um caminho a ser trabalhado nos treinos com esses professores. 

O controle aversivo aparenta ser fator primordial para que os alunos construam uma 

imagem de que a escola é um lugar ruim, e, assim, contribui para que não haja uma 

identificação do real sentido de se realizar um estudo. O comportamento de estudar 

acaba por ser controlado pela nota e não pelo valor reforçador que existe no próprio 

comportamento. Desta forma, o aprendizado fica mais associado a como se avalia do 

que como se procede. Em outras palavras, o aluno foge do “zero” ao invés de buscar o 

“dez” (SIDMAN, 1995). Das oito escolas que participaram do projeto, observou-se 

claramente que, em sete delas, os professores gritavam muito com os alunos como 
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forma de comunicação, com exceção de uma escola particular que tem um número 

reduzido de alunos por sala e na qual as relações entre família, professores e alunos são 

extremamente próximas e construtivas. Esses eventos demonstram a necessidade de 

esclarecimento dos professores sobre os efeitos de eventos consequentes aversivos. 

Pode-se notar também, mesmo quando o professor demonstrou inicialmente 

pouca disponibilidade ou pouco interesse tanto no aluno quanto no processo de 

intervenção, que houve uma tendência de melhora, em especial pela sensibilização que 

o treino propiciou ao professor. Estes encontros e contatos realizados com os 

professores se caracterizaram como um momento de diálogo e conversação que muitas 

vezes iam além da intervenção propriamente dita, destacando a importância do apoio de 

outros profissionais na prática docente. Independentemente da intervenção, a existência 

de um espaço de discussão para os professores já muda a perspectiva que se tem de um 

aluno. 

Após a implementação do Guia, verificou-se, no decorrer das semanas, um 

aumento gradual na sua utilização. Muitas das propostas feitas nos treinamentos foram 

incorporadas diariamente às práticas pedagógicas dos professores ao final do processo, 

em especial as estratégias que podem ser implementadas imediatamente, sem 

necessidade de alterações no planejamento pedagógico. Outras foram utilizadas apenas 

algumas vezes na semana, e algumas estratégias oscilaram e não atingiram os resultados 

desejados, como dividir a carga de trabalho total, utilizar atividade e texto com destaque 

e comunicar-se com os pais. Essas últimas atividades exigem mais tempo dos 

professores, que, normalmente, já se encontram bastante atarefados em sala de aula, 

com grande número de alunos, o que dificulta destinar mais tempo para planejamento de 

atividades específicas a essa população.  

Em curto prazo, o programa descrito nesse trabalho se mostrou eficiente para o 

manejo de comportamentos da criança participante. Todavia, é preciso verificar a 

manutenção dos comportamentos, bem como a necessidade de aumento do treino dos 

professores sobre as necessidades específicas de crianças e adolescentes que apresentam 

sinais do TDAH, por meio da realização de estudos de seguimento desses alunos. Na 

mesma linha, Rossi (2008) considera que o nível de conhecimento dos professores do 

Ensino Fundamental sobre TDAH possibilita a organização de intervenções pontuais 

que agem como estratégias tanto pedagógicas quanto comportamentais, para melhorar o 

desempenho escolar dos alunos. O resultado de seu estudo aponta para uma falta de 

conhecimentos e esclarecimentos dos professores com relação às características do 
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transtorno. Estudos como o de Tresco, Lefler e Power (2010) demonstram que as 

intervenções psicossociais melhoram o desempenho do aluno durante a implementação 

do processo, embora se faça necessário um acompanhamento mais especializado 

quando comparado com as demais crianças não diagnosticadas com TDAH, o que 

reforça a necessidade de equipe interdisciplinar de apoio à prática docente. Todavia, são 

necessários mais estudos que verifiquem a manutenção do comportamento após o 

término da intervenção. 

Na perspectiva comportamental, intervenções no contexto escolar podem utilizar 

estratégias que aumentem ou mantenham comportamentos adequados, dentre elas o 

manejo de eventos antecedentes e dos consequentes relacionados com estes repertórios. 

As ações do Guia se basearam essencialmente no controle de estímulos antecedentes e 

no uso de reforçadores positivos para comportamentos adequados. Estudo de revisão 

sistemática de Harrison, Thompson e Vannest (2009) apresentou e discutiu evidências 

da eficácia de diversos tipos de intervenções em casos de TDAH em pessoas com 

desenvolvimento típico. Tais autores discutem a eficácia de estudos de intervenção 

baseados na Análise Aplicada do Comportamento. Entre as estratégias e técnicas 

utilizadas destacam-se os programas de treino de pais e de professores e manejo de 

contingências para solução de problemas. Os resultados dos trabalhos analisados 

mostraram melhoras em indicadores comportamentais de desatenção e hiperatividade, 

porém a revisão acusou escassez de trabalhos publicados sobre intervenções no contexto 

de sala de aula. Desse modo, os resultados apresentados neste trabalho contribuem para 

a ampliação dos estudos sobre intervenções em sala de aula, demonstrando a 

possibilidade de manejo eficaz, por parte do professor, de comportamentos 

característicos de desatenção e hiperatividade, que concorrem com aqueles compatíveis 

com a aprendizagem mais adequada.  

Procedimentos semelhantes ao utilizado por este trabalho também demonstraram 

eficácia da implementação de um guia para professores de crianças com 

desenvolvimento atípico. Lima (2011) estudou o manejo comportamental de crianças e 

adolescentes com Síndrome de Williams em sala de aula. Foi verificado pela 

pesquisadora que, na maioria dos casos, houve diminuição dos problemas de 

comportamento a partir da avaliação da Escala Benczik. Com relação à implementação, 

mesmo com essa população, houve uso satisfatório das orientações contidas no guia. 

Estudos recentes sobre a elaboração do DSM-V, que têm sido constantemente 

apresentados no site da Associação Americana de Psiquiatria (APA, 2011), ressaltam 
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que, em crianças e adolescentes, o diagnóstico de TDAH deve ser baseado em 

informações obtidas de pais e professores. Quando não for possível obter tais 

informações em contato direto com o professor, deve-se dar atenção aos relatos 

prestados aos pais pelos professores que descrevam o comportamento e o desempenho 

da criança no contexto escolar. Assim, nota-se uma importância crescente dada à coleta 

de informações no ambiente escolar no processo de avaliação dos sinais de desatenção e 

hiperatividade. Desse modo, instrumentos de relato, como o TRF, ou de observação 

direta, como o protocolo desenvolvido neste estudo, podem trazer importantes 

contribuições, com dados objetivos, para esse processo de avaliação. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e implementar 

procedimentos de manejo comportamental  e avaliar seus efeitos em alunos com TDAH 

no contexto de sala de aula, contribuindo para o conhecimento sobre intervenções que 

se mostrem eficazes para o aprendizado destes alunos. Para tanto, foi desenvolvido um 

Guia orientador para professores, que visava implementar procedimentos de manejo 

comportamental em salas de aula que tenham alunos com TDAH.  O que se pretendia 

com ele era fornecer ao professor possibilidades de atuação em relação a esse aluno em 

sala de aula.  

A aplicação do Guia nos casos descritos neste trabalho se mostrou viável e 

eficaz no manejo de diversos comportamentos relacionados à desatenção e à 

hiperatividade, assim como de outros problemas comumente associados ao TDAH. 

Ainda que este trabalho não tenha buscado esgotar as possíveis variáveis que controlam 

os comportamentos do aluno, a redução dos escores nos instrumentos padronizados 

utilizados evidenciou uma melhora expressiva dos problemas comportamentais em sala 

de aula mostrou a eficácia de intervenções em alunos com TDAH no ambiente escolar. 

 Após a implementação do Guia e acompanhamento da sua implementação, 

verificou-se, no decorrer das semanas, um aumento gradual na sua utilização pelas 

professoras, ao ponto de algumas estratégias terem sido incorporadas diariamente nas 

aulas. 

 Vale ressaltar que, apesar de a implementação do Guia ter ocorrido com o 

semestre em andamento e do curto tempo disponibilizado para fazer o treino dos 

professores, os resultados obtidos foram bons, o que permite vislumbrar a possibilidade 
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de alcançar resultados ainda melhores, caso essas estratégias fizessem parte do projeto 

político e pedagógico da instituição de ensino e não ficasse apenas sob a 

responsabilidade do professor que acompanha o aluno com TDAH. Assim, incorporar 

estratégias no planejamento escolar que visem auxiliar o professor a lidar com 

dificuldades específicas de seus alunos é fundamental para que a escola possa 

desenvolver ao máximo o potencial de aprendizagem deles. 

Também será de grande importância pensar estratégias de manejo dos pais para 

potencializar os resultados obtidos com a intervenção, haja vista que, mesmo sem 

intervenção com os pais, os resultados apontados na avaliação com eles indicaram 

melhoria nos comportamentos dos alunos no ambiente familiar. 

A diminuição de problemas de comportamento do espectro atencional e 

hiperativo também foi identificada na observação do comportamento dos alunos no 

ambiente de sala de aula. As ações do Guia estavam baseadas no controle dos estímulos 

antecedentes e consequentes que se considerou estar associados aos repertórios 

comportamentais de desatenção e hiperatividade. Embora respostas de agitação e 

movimentação tenham sido emitidas em menor frequência que às de desatenção, ambas 

tiveram suas taxas reduzidas entre a pré e a pós-intervenção.  

Outros trabalhos deverão focalizar aquelas estratégias que exigem maior 

investimento do professor para implementação e que, no presente estudo, verificou-se 

que foram utilizadas apenas algumas vezes na semana. Por exemplo, utilizar atividades 

e texto com destaque e comunicar-se com os pais. Recomenda-se também avaliar a 

eficácia do Guia quando aplicado por um período de tempo maior e compatível com um 

ano letivo. Trabalhos futuros podem ainda aumentar a habilidade do professor nas 

técnicas de manejo comportamental em situação de sala de aula, de modo a capacitá-los 

para utilização mais eficaz dessas estratégias com alunos com TDAH.  

O tempo de implementação de estratégias de mudança de comportamento 

aparentemente necessita ser maior, o que foi inviável no caso do presente trabalho 

devido ao término do ano letivo. Todavia, nas quatro escolas onde o procedimento de 

treino foi implementado, os resultados demonstraram evolução em relação ao grupo 

controle. 

Evidenciou-se que o material desenvolvido para o treino de professores mostra-

se passível de aplicação e proporciona retorno prático imediato para o professor foco da 

intervenção. Com o passar do tempo, os professores e a instituição começaram a 

entender o procedimento e, em geral, expressaram o quanto era importante terem apoio 
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para lidar com questão tão presente no cotidiano escolar, como é o caso do TDAH. 

Mesmo nas instituições em que houve resistência inicial quanto à implementação do 

projeto, a aceitação foi se concretizando no decorrer do processo. 

 As intervenções psicossociais melhoram o desempenho do aluno quando o 

processo está sendo implementado, o que reforça a necessidade de equipe 

interdisciplinar de apoio à prática docente. Todavia, mais estudos que verifiquem a 

manutenção do comportamento após o término da intervenção se fazem necessários.  

O protocolo também se mostrou eficaz e útil para observações pontuais quando 

os comportamentos a serem observados foram pré-estabelecidos. Vale ressaltar a 

necessidade de treino para os observadores, que precisam ter clareza dos 

comportamentos a serem observados para que não haja discrepâncias entre os resultados 

das observações. Faz-se necessário futuramente elaborar um instrumento que verifique 

comportamentos adequados do aluno como apoio na compreensão do TDAH. 

É preponderante sobre a importância de se trabalhar com todos os professores 

que acompanham o aluno, caso contrário, o efeito pode não sair a contento. A partir do 

sexto ano o aluno passa a ter, em média, nove professores. Sendo assim, o treinamento 

pode ser feito de maneira preventiva com todos os professores do aluno avaliado com 

TDAH visando potencializar a intervenção.  

Os resultados desse trabalho demonstraram grande concordância entre diferentes 

instrumentos de avaliação comportamental que utilizam como base o DSM (tanto 

aqueles que partem do relato de pais quanto de professores quanto a avaliação direta de 

comportamentos por meio da observação), ressaltando a importância de medidas 

padronizadas de observação em sala de aula. Assim, a realização de sessões de 

observação, somadas aos relatos de pais e professores, trazem grande contribuição para 

o estabelecimento do perfil comportamental de crianças e adolescentes com sinais de 

TDAH. Futuros estudos em transtornos do desenvolvimento que apresentam sinais de 

desatenção e hiperatividade também podem se beneficiar do uso desse protocolo de 

observação, visando à compreensão das cadeias de comportamentos, o que pode auxiliar 

o processo educacional. 

Por fim, o presente trabalho demonstrou que, na interação comportamento-

ambiente, ao se mudar o ambiente, modela-se o comportamento. Além disso, de modo 

geral, os professores consideraram muitos comportamentos em função das 

contingências, pensando nas mudanças ambientais que a ação estava produzindo, o que 

retroagiu no aluno, modificando-o. A Análise do Comportamento feita no presente 
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trabalho e aplicada ao contexto escolar priorizou intervenções que envolviam 

principalmente o manejo de eventos antecedentes e o fornecimento de consequências 

adequadas após a ocorrência de comportamentos esperados no ambiente escolar, 

melhorando os procedimentos de aprendizagem na escola. Conseguiu-se também 

mostrar o quanto é importante considerar o sujeito em relação a ele mesmo, pressuposto 

fundamental da Análise do Comportamento, entendendo que o sujeito é sempre único. 

O diálogo com outras áreas do conhecimento também foi uma preocupação da presente 

tese, que buscou utilizar expressões como transtorno e diagnóstico, porém sem perder as 

especificidades da Análise do Comportamento. 
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Anexo I - Protocolo de observação sistemática em sala de aula desenvolvido pelo 

autor 
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Antes 

 
 

A - Desviar olhar do profº  
      durante a explicação  
B-Desviar olhar do caderno  
C-Deixar resp qdo pergunt  

Depois  
 

FA
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A
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Antes 

 
 

D - Envolver-se em eventos  
   alheios as ativ. em sala  
E - Ultrapassar o tempo 
estabel p/ concluir tarefas  

F - Demorar a iniciar   
     tarefas escolares 

 

G - Perder coisas  
Depois  

 

IN
Q

U
IE

TA
Ç

Ã
O

 

 
Antes 

 
 

H - Mexer-se e contorce-se  
      na cadeira  
I - Mexer mãos e pés  
J - Mudar de postura  
K- Falar em demasia  

Depois  
 

M
O

V
IM

EN
TA

Ç
Ã

O
  

Antes 
 
 

 
L - Levantar da carteira  
M -Andar/correr na sala/fora  

Depois  
 

IM
P

U
LS

IV
ID

A
D

E 

 
Antes 

 
 

 
N- Dific em aguardar a vez  
O- Falar sem ser estimulado  
P- Interromper outras falas  

Depois  
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

COMPORTAMENTAL 

Marcos Vinícius de Araújo 

 

Data:____/____/____ 

 

Escola:_______________________________ 

 

Disciplina:____________________________ 

 

Professor:____________________________ 

Aluno:_______________________________ 

Número: 

_____________________________ 

Turma: ______________________________ 

Número da observação: 

OBSERVAÇÕES: 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo II - Guia desenvolvido para o professor 



171 
 

Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do 

Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 

 

 

 

 

Orientações para Manejo Comportamental de Crianças e 
Adolescentes com Sinais de Desatenção e Hiperatividade. 

 

Apresentação 

Este Guia de orientações é fruto da Tese de Doutorado de Marcos Vinícius de Araújo, 
aluno do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a orientação do Professor Dr. Luiz Renato 
Rodrigues Carreiro e da Professora Dra. Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira. Esse 
Projeto tem por objetivo desenvolver, implementar e avaliar o efeito de 
procedimentos de manejo comportamental no processo de aprendizagem de alunos 
caracterizados com TDAH. Para isso, tornou-se necessário, a partir do contato com as 
escolas e de observações sistemáticas em sala de aula, propor um conjunto de 
orientações que permitam ao professor manejar o comportamento dessas crianças e 
adolescentes a partir da atuação docente. 

As orientações contidas neste Guia visam sugerir estratégias de manejo 
comportamental que possibilitem ao professor experimentar procedimentos que 
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busquem adequar o comportamento da criança a condições que 
possibilitem a melhora de sua aprendizagem em longo prazo. 

Estas orientações não têm por objetivo ensinar rigidamente aquilo 
que o professor deve fazer em sala de aula. O que se pretende com 
este Guia é fornecer ao professor possibilidades de atuação em 
relação ao aluno em sala de aula, visando contribuir com a melhoria 
do processo de ensino e aprendizagem. 

 
 

O que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)? 
  
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é definido de acordo com 
o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV TR (APA, 2002) 
como um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade, mais frequente e 
grave do que o normalmente observado em indivíduos da mesma faixa etária. Deve 
haver claras evidências de um comprometimento importante no funcionamento social, 
acadêmico ou ocupacional. 
 
Cerca de 3 a 5% de crianças em idade escolar podem ter TDAH, gerando grande 

preocupação entre os professores e pais. São crianças que necessitam de maior apoio 

no processo de aprendizagem. 

 
Quais são as características de crianças com TDAH? 
 
As crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar um 

conjunto de diferentes sinais que caracterizam seu 

comportamento, tendo formas distintas de acordo com o 

predomínio de cada um deles (com predomínio de desatenção 

ou de hiperatividade/ impulsividade ou tipo combinado). Como 

exemplos essas pessoas podem ser caracterizadas com 

desatenção quando: 

 Frequentemente deixam de prestar atenção a detalhes ou cometem erros por 

descuido em, por exemplo, atividades escolares;  

 Com frequência tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou 

atividades lúdicas;  

 Com frequência parecem não escutar quando lhe dirigem a palavra;  

 Com frequência não seguem instruções e não terminam seus deveres escolares 

ou tarefas domésticas;  

 Com frequência têm dificuldade para organizar tarefas e atividades;  

 Com frequência evitam ou relutam em envolver-se em tarefas que exijam 

esforço mental constante (como tarefas escolares ou deveres de casa);  
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 Com frequência perdem coisas necessárias para tarefas ou 

atividades (por ex. tarefas escolares, lápis ou livros);  

 São facilmente distraídos por estímulos alheios à tarefa;  

 Com frequência apresentam esquecimento em atividades 

diárias. 

Já em relação à hiperatividade e impulsividade podem ser 

caracterizadas quando:  

 Frequentemente agitam as mãos ou os pés ou se remexem na cadeira; 

 Frequentemente abandonam sua cadeira em sala de aula quando se espera 

que permaneçam sentados;  

 Frequentemente correm ou escalam em demasia, em situações nas quais isto é 

inapropriado;  

 Com frequência têm dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente 

em atividades de lazer;  

 Estão frequentemente “a mil” ou muitas vezes agem como se estivesse “a todo 

vapor”;  

 Frequentemente falam em demasia;  

 Frequentemente dão respostas precipitadas antes das perguntas terem sido 

concluídas;  

 Com frequência têm dificuldade de aguardar sua vez; 

 Frequentemente interrompem ou se metem em assuntos de outros sem serem 

solicitados. 

 

Quais são as preocupações da escola em relação ao TDAH? 
 
A maior queixa dos professores é de que as crianças com TDAH não conseguem ficar 

sentadas quietas, prestar atenção, terminar os trabalhos ou escutar com atenção. 

Esses comportamentos associam-se, muitas vezes, a uma diminuição no desempenho 

escolar. Muitas dessas crianças, também podem ser excluídas socialmente, já que em 

muitos casos apresentam, por exemplo, dificuldade de aprender as regras de um jogo 

ou esperar a sua vez. Algumas são impulsivas verbalmente e não consideram os efeitos 

de suas palavras. Essa rejeição social, associada a um baixo desempenho escolar, 

podem ocasionar uma baixa auto-estima. 

O TDAH não necessariamente prejudica a capacidade intelectual das crianças, mas 

torna difícil a atenção prolongada para que se conclua determinada tarefa. Como 

resultado desse conjunto de fatores, de modo geral, muitas crianças com TDAH podem 

apresentar um desempenho escolar desfavorável que, se não detectado a tempo, 

pode causar grandes lacunas acadêmicas que prejudicarão as séries posteriores.  
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Ao se pensar em dificuldade de aprendizagem é necessário pensar 

em termos de multicausalidade. Isso significa que se devem levar 

em conta características específicas da própria pessoa, questões 

familiares como incentivo, participação dos pais, características 

específicas da escola, práticas pedagógicas, espaço físico, projeto 

político pedagógico, formação do professor, equipe técnica de 

apoio, entre outros. 

 

 

 

.  
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO DE MANEJO COMPORTAMENTAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM SINAIS DE DESATENÇÃO E HIPERATIVIDADE  

(Baseado nas sugestões de BARKLEY & MURPHY, 2008) 

 
Estabelecer regras com os alunos. Ao estabelecer regras, certificar-se de que elas 
sejam aceitas coletivamente, pois elas devem ser utilizadas como estabelecedoras de 
limites e relembradas constantemente. 

Comunicar o tempo no decorrer da aula e das atividades solicitadas. Deixar claro o 
tempo que será disponibilizado e informar sistematicamente o seu decorrer. 

Ressaltar informações importantes. Colocar lembretes, dicas e sugestões em locais 
acessíveis à criança ou adolescente. Fazer lista de atividades diárias. 

Motivar a criança/adolescente e evidenciar aspectos positivos do seu 
comportamento. Utilizar atividades motivadoras que renovem constantemente o 
interesse do aluno. Aumentar os elogios, aprovação e apreciação de modo mais curto 
quando algo for realizado adequadamente.  

Usar o retorno imediato após comportamentos. Agir rapidamente após um 
comportamento, propiciando imediato retorno positivo ou negativo. Não exagere na 
expressão verbal. 

Aumentar a freqüência das conseqüências após comportamentos. Proporcionar mais 
retorno e conseqüências para o comportamento realizado pelas crianças, com mais 
freqüência do que é necessário a outras.  

Sentar a criança perto do professor. Trazer o aluno para localizações mais próximas do 
professor dentro da sala de aula. Requisitar a atenção do aluno constantemente 
(trazer o aluno todo o tempo para atividade). 

Aproximar-se mais ao se comunicar com a criança. Ir até ela, tocá-la na mão, braço ou 
ombro, olhá-la nos olhos, dizer brevemente o que quer comunicar e encorajar a 
criança a repetir o que acabou de dizer. 

Estimular o autocontrole e autopercepção. Atribuir atividades para as quais ela 
própria possa ser responsável e que a auxilie a perceber como foi o seu desempenho e 
as relações de dependência entre atividades diferentes. 

Desenvolver auto-organização e autonomia. Auxiliar o aluno a organizar suas 
atividades de estudo em sala e em casa. Utilizar lista de tarefas para a sala e para casa, 
fazer o aluno perceber como se organizar. 

Fracionar a carga de trabalho total. Fracionar os exercícios e atividades com reforço 
de instruções entre eles. Solicitar atividades de modo direto, objetivo, dividindo as 
tarefas em execuções mais curtas. 
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Utilizar atividades e texto com destaque. Destacar as partes mais importantes de uma 
atividade, ou questão de prova, texto, para que o aluno possa direcionar a atenção 
para elas.  

Diversificar, dentro de suas possibilidades, o material utilizado. Utilizar materiais 
diferentes, reciclados, papel colorido, revistas, jornais. 

Mesclar atividades de baixa atratividade com as de alta. Intercalar atividades 
necessárias que sejam potencialmente menos atrativas com atividades mais atrativas, 
visando manter o nível de interesse do aluno no decorrer do período de aulas. 

Comunicar-se com os pais. Estabelecer parcerias eficazes com a família, fornecendo 
informações a ela de seu trabalho buscando ações sinérgicas de comunicação 
constante. 

Manter o bom humor e não se desgastar por pouco. Concentrar seus esforços nas 
atividades ou tarefas importantes em longo prazo, como aprendizado escolar, relação 
com os outros alunos e professores. 

 

Desse modo, o professor ao por em prática as ações sugeridas poderá levar à 
diminuição na freqüência de comportamentos de desatenção e hiperatividade e 

assim ocasionará melhor aproveitamento do aluno em sala de aula. 
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Anexo III – Modelo de Checklist 
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UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
Proposta de manejo comportamental de crianças e adolescentes com sinais de desatenção e hiperatividade  
Responsável: Marcos Vinícius de Araújo 
 
Muitas vezes: Estratégia incorporada diariamente nas aulas. 
Algumas vezes: Estratégia utilizada apenas em algumas aulas ou dias. 
Não foi implementada: Estratégia não utilizada nas aulas. 

ESTRATÉGIAS Implementação 

Frequência  Justificativa 

Estabelecer regras com os alunos. Ao estabelecer regras, certificar-se de que elas 
sejam aceitas coletivamente, pois elas devem ser utilizadas como estabelecedoras de 
limites e relembradas constantemente; 

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 

 

Comunicar o tempo no decorrer da aula e das atividades solicitadas. Deixar claro 
o tempo que será disponibilizado e informar sistematicamente o seu decorrer. 

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 
 

 

Ressaltar informações importantes. Colocar lembretes, dicas e sugestões em locais 
acessíveis à criança ou adolescente. Fazer lista de atividades diárias. 

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 
 

 

Motivar a criança/adolescente e evidenciar aspectos positivos do seu 
comportamento. Utilizar atividades motivadoras que renovem constantemente o 
interesse do aluno. Aumente os elogios, aprovação e apreciação de modo mais curto 
quando algo for realizado adequadamente.  

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 

 

Usar o retorno imediato após comportamentos. Agir rapidamente após um 
comportamento, propiciando imediato retorno positivo ou negativo. Não exagerar na 
expressão verbal. 

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 
 

 

Aumentar a frequência das conseqüências após comportamentos. Proporcionar 
mais retorno e conseqüências para o comportamento realizado pelas crianças, com 
mais freqüência do que é necessário a outras.  

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 

 

Sentar a criança perto do professor. Trazer o aluno para localizações mais próximas 
do professor dentro da sala de aula. Requisitar a atenção do aluno constantemente 
(trazer o aluno todo o tempo para atividade); 

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 

 

Aproximar-se mais ao comunicar-se. Ir até a criança, tocá-la na mão, braço ou 
ombro, olhá-la nos olhos, dizer brevemente o que quer comunicar e encorajar a criança 
a repetir o que acabou de dizer. 

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 
 

 

Estimular o autocontrole e autopercepção. Atribuir atividades para as quais ele 
próprio possa ser responsável e que o auxiliem a perceber como foi o seu desempenho 
e as relações de dependência entre atividades diferentes.  

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 

 

Desenvolver auto-organização e autonomia. Auxiliar o aluno a organizar suas 
atividades de estudo em sala e em casa. Utilizar lista de tarefas para a sala e para 
casa. Faça-o perceber como se organizar. 

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 
 

 

Dividir a carga de trabalho total. Fracionar os exercícios e atividades com reforço de 
instruções entre eles. Solicitar atividades de modo direto, objetivo, dividindo as tarefas 
em execuções mais curtas. 

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 
 

 

Utilizar atividades e texto com destaque. Diversificar, dentro de suas possibilidades, 
o material utilizado. Destacar as partes mais importantes de uma atividade, ou questão 
de prova, texto, para que o aluno possa direcionar a atenção para elas. Utilizar 
materiais diferentes, reciclados, papel colorido, revistas, jornais. 

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 

 

Mesclar atividades de baixa atratividade com as de alta. Intercalar atividades 
necessárias que sejam potencialmente menos atrativas com atividades mais atrativas 
visando manter o nível de interesse do aluno no decorrer do período de aulas. 

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 

 

Estimular o autocontrole e autopercepção. Atribuir atividades para as quais ele 
próprio possa ser responsável e que o auxiliem a perceber como foi o seu desempenho 
e as relações de dependência entre atividades diferentes.  

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 
 

 

Desenvolver auto-organização e autonomia. Auxiliar o aluno a organizar suas 
atividades de estudo em sala e em casa. Utilizar lista de tarefas para a sala e para 
casa. Faça-o perceber como se organizar. 

( ) Muitas vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Não foi implementada 

 

Dividir a carga de trabalho total. Fracionar os exercícios e atividades com reforço de 
instruções entre eles. Solicitar atividades de modo direto, objetivo, dividindo as tarefas 
em execuções mais curtas. 
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Anexo IV – Descrições da topografia comportamental dos Comportamentos 

utilizados nas observações 
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Ao final das sessões de observação pré e pós-intervenção as frequências dos 

comportamentos foram agrupadas por padrão, permitindo, assim, a determinação da 

freqüência total do padrão comportamental. As tabelas a seguir (Tabela 1 a Tabela 16) 

descrevem a topografia comportamental para cada comportamento dentro de um mesmo 

padrão. Nelas são descritos os antecedentes, a frequência de ocorrência do 

comportamento e o evento que se segue a ele. 

Após cada tabela de descrição topográfica será apresentada a cadeia 

comportamental representando a sequência temporal de ocorrências. A cor amarela 

representa comportamentos do padrão de Desatenção, a cor vermelha comportamentos 

do padrão de Hiperatividade e a cor azul comportamentos do padrão de Impulsividade. 

 

1. ALUNO I 

 

1.1 Observação pré-intervenção 

 
Tabela 1. Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do professor 

durante a explicação”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora começa a explicação. 6 Professora escreve na lousa. 

Professora lê texto do livro. 9 Professora escreve na lousa. 

Professora faz perguntas para os 

grupos. 
8 Professora faz pergunta para o grupo de E. 

Professora explica respostas 

dadas pelos grupos. 
6 Professora lê texto ao lado de E. 

Professora lê texto longe de E. 29 
Professora pede para todos os alunos 

pegarem o dicionário. 

Professora faz perguntas sobre o 

texto para a sala. 
8 Professora escreve resposta na lousa. 

Professora faz pergunta para 

outro grupo. 
8 Professora faz pergunta para E. 

Professora confere cadernos dos 

alunos da sala. 
14 Professora confere caderno de E. 

Professora confere caderno de 

outros alunos. 
6 Professora começa a explicar lição. 

TOTAL 94  

 
Tabela 2. . Descrição da topografia comportamental do comportamento B: “Desviar o olhar do caderno”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para todos 

fazerem lição do livro. 

62 Professora corrige caderno dos alunos. 

Professora passa palavras na 

lousa para alunos procurarem no 

dicionário. 

25 Professora passa outras palavras na lousa 

para alunos procurarem no dicionário. 

Professora pede para todos 8 Professora confere cadernos de alunos em 
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lerem texto e responder 

questões. 

sua mesa. 

Professora confere cadernos de 

alunos em sua mesa. 

10 Professora chama a atenção de E e pede 

para ele pegar seu material. 

Professora dita respostas. 12 Professora começa a explicar lição. 

Professora confere cadernos de 

alunos em sua mesa. 

7 Professora começa a explicar lição. 

TOTAL 124  

 
Tabela 3. . Descrição da topografia comportamental do comportamento E: “Ultrapassar o tempo 

estabelecido para concluir tarefas”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora dita respostas. 7 Professora explica lição para a sala. 

TOTAL 7  

 
Tabela 4. . Descrição da topografia comportamental do comportamento F: “Demorar a iniciar as tarefas 

escolares”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora manda alunos 

fazerem a lição do livro. 
62 Professora corrige caderno dos alunos. 

Professora passa palavras na 

lousa para alunos procurarem no 

dicionário. 

25 
Professora passa outras palavras na lousa 

para alunos procurarem no dicionário. 

Professora pede para ler texto e 

responder questões. 
8 

Professora confere cadernos de alunos em 

sua mesa. 

Professora confere cadernos de 

alunos em sua mesa. 
10 

Professora chama a atenção de E e pede 

para ele pegar seu material. 

Professora confere cadernos de 

alunos em sua mesa. 
12 

Professora confere cadernos de alunos em 

sua mesa. 

 TOTAL 117   

 
Tabela 5. . Descrição da topografia comportamental do comportamento G: “Perder coisas”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para aluno 

lerem o livro. 
1 

Professora pede para E ler seu livro. 

TOTAL 1  

 
Tabela 6. . Descrição da topografia comportamental do comportamento H: “Mexer-se e contorcer-se na 

cadeira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora conversa com os 

grupos. 
6 Professora faz chamada. 

 TOTAL 6   

 
Tabela 7. . Descrição da topografia comportamental do comportamento I: “Mexer mãos e pés”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para alunos 

pegarem seus cadernos. 
3 

Professora pede para alunos escreverem o 

que ela vai ditar. 

TOTAL 3  
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Tabela 8. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para alunos 

lerem o texto e responder 

questões. 

8 
Professora confere cadernos de alunos em 

sua mesa. 

Professora faz perguntas aos 

grupos. 
11 Professora escreve na lousa. 

 TOTAL 19   

 
Tabela 9. . Descrição da topografia comportamental do comportamento L: “Levantar da carteira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora é chamada para 

mudar o seu carro de lugar na 

garagem. 

14 Professora retorna à sala. 

 TOTAL 14   

 

1.2 Cadeia comportamental pré-intervenção 

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

FFFFFFFFFFG 

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBBBBBBB

BFFFFFFFFJJJJJJJJBBBBBBBBBBFFFFFFFFFFBBBBBBBBBBBBFFFFFFFFFFFF 

 

HHHHHHIIIAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAJJJJJJJJJJJ

AAAAAAAAAAAA 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBEEEEEEEAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

 

1.3 Observação pós-intervenção 

 
Tabela 10. . Descrição da topografia comportamental do comportamento B: “Desviar o olhar do 

caderno”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para alunos 

fazerem lição. 

8 Professora pede para E fazer lição. 

Professora explica exercício 

escrevendo na lousa. 

5 Professora passa outro exercício na lousa. 

TOTAL 13  

 

Tabela 11. . Descrição da topografia comportamental do comportamento C: “Deixar de responder quando 

perguntado”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora faz pergunta para E. 5 Professora faz pergunta para outro aluno. 

 TOTAL 5   
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Tabela 12. . Descrição da topografia comportamental do comportamento D: “Envolver-se em Evento que 

segues alheios às atividades em sala de aula”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para alunos 

fazerem lição. 
8 Professora pede para E fazer lição. 

TOTAL 8  

 
Tabela 13. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica exercício 

escrevendo na lousa. 
5 Professora passa outro exercício na lousa. 

 TOTAL 5   

 

1.4 Cadeia comportamental pós-intervenção 

 

BBBBBBBBDDDDDDDDCCCCCBBBBBFFFFF 

 

2. ALNUNO II 

 

2.1 Observação pré-intervenção 

 
Tabela 14. . Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do 

professor durante a explicação”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica matéria para 

a sala. 
7 

Professora pergunta quem quer ler e F pede 

para ler. 

Professora explica matéria para 

a sala. 
10 

Professora pede para alunos lerem um 

texto. 

Professora explica matéria para 

a sala. 
5 Professora explica matéria para a sala. 

Professora explica matéria para 

a sala. 
6 Professora pede para a sala prestar atenção. 

Professora explica matéria para 

a sala. 
6 Professora começa a ditar lição para a sala. 

TOTAL 34  

 
Tabela 15. . Descrição da topografia comportamental do comportamento B: “Desviar o olhar do 

caderno”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora acompanha leitura de 

outro aluno. 

4 Professora acompanha leitura de outro 

aluno. 

TOTAL 4  

 

Tabela 16. . Descrição da topografia comportamental do comportamento D: “Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala de aula”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
7 

Professora pergunta quem quer ler e F pede 

para ler. 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
10 

Professora pede para alunos lerem um 

texto. 
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Professora acompanha leitura de 

outro aluno. 
4 

Professora acompanha leitura de outro 

aluno. 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
5 

Professora explica a matéria para a sala. 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
10 

Professora começa a dita a matéria para a 

sala. 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
11 

Professora pede para alunos prestarem 

atenção. 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
7 

Professora pede para alunos fazerem 

exercícios. 

Professora tira dúvidas dos 

alunos. 
1 

Professora pede para F parar de falar. 

TOTAL 55  

 
Tabela 17. . Descrição da topografia comportamental do comportamento F: “Demorar a iniciar as tarefas 

escolares”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
9 

Professora pede para alunos fazerem 

exercícios. 

 TOTAL 9   

 
Tabela 18. . Descrição da topografia comportamental do comportamento G: “Perder coisas”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para alunos 

pegarem apostila. 
1 

Professora deixa F sentar com colega que 

trouxe a apostila. 

TOTAL 1  

 
Tabela 19. . Descrição da topografia comportamental do comportamento H: “Mexer-se e contorcer-se na 

cadeira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
2 Professora explica a matéria para a sala. 

Professora confere cadernos. 8 Professora volta a explicar matéria. 

 TOTAL 10   
 

Tabela 20. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora confere os cadernos 

dos alunos. 
2 Professora confere o caderno de F. 

Professora explica a matéria para 

a sala. 
1 Professora pede para F virar para frente. 

Professora passa matéria na 

lousa. 
4 Professora começa a explicar matéria. 

Professora passa matéria na 

lousa. 
5 Professora passa matéria na lousa. 

Professora passa matéria na 

lousa. 
5 

Professora deixa F ir falar com a 

coordenadora. 

Professora passa matéria na 

lousa. 
6 Professora faz exercícios na lousa. 
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Professora confere cadernos dos 

alunos. 
6 Professora faz exercícios na lousa. 

 TOTAL 29   

 
Tabela 21. . Descrição da topografia comportamental do comportamento K: “Falar em demasia”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a matéria para 

a sala. 
1 Professora explica a matéria para a sala. 

Professora explica a matéria para 

a sala. 
4 Professora comenta a resposta do exercício. 

Professora explica a matéria para 

a sala. 
1 Professora forma duplas. 

 TOTAL 6   

 
Tabela 22. . Descrição da topografia comportamental do comportamento L: “Levantar da carteira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a matéria para 

a sala. 
2 

Professora pede para alunos fazerem 

exercícios. 

Professora passa matéria na 

lousa. 
3 Professora escreve no diário. 

 TOTAL 5   

 
Tabela 23. . Descrição da topografia comportamental do comportamento M: “Andar ou correr na sala ou 

fora dela”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa matéria na 

lousa. 
7 Professora passa matéria na lousa. 

 TOTAL 7   

 

2.2 Cadeia comportamental pré-intervenção 

 

GHKKKKKKH 

 

JJHHHHHHHHAAAAAAADDDDDDDAAAAAAAAAADDDDDDDDDDJ 

 

BBBBDDDDAAAAADDDDDAAAAAADDDDDDAAAAAADDDDDDDDDDDDD

DDLLFFFFFFFFFDDDDDDDDLLL 

 

LLLJJJJJJJJJJJJJJMMMMMMMJJJJJJJJJJJJ 
 

2.3 Observação pós-intervenção 

 
Tabela 24. . Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do 

professor durante a explicação”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a matéria 

para a sala. 

3 Professora comenta resposta de exercício. 

Professora explica a matéria 

para a sala. 

2 Professora forma duplas. 

TOTAL 5  
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Tabela 25. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa matéria na 

lousa. 
8 Professora pede para F sentar direito. 

 TOTAL 8   

 
Tabela 26. . Descrição da topografia comportamental do comportamento K: “Falar em demasia”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa matéria na 

lousa. 
6 Professora explica matéria da lousa. 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
5 Professora forma duplas. 

 TOTAL 11   

 

2.4 Cadeia comportamental pós intervenção 

 

JJJJJJJJKKKKKKAAAKKKAAKK 
 

3. ALUNO III 

 

3.1 Observação pré-intervenção 

 
Tabela 27. . Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do 

professor durante a explicação”                

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa e explica 

matéria na lousa. 
7 Professora pede silêncio para a sala. 

TOTAL 7  

 
Tabela 28. . Descrição da topografia comportamental do comportamento B: “Desviar o olhar do 

caderno”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora sai da sala e G 

conversa com colegas. 

4 Professora retorna e entrega para G papel 

para copiar mapa. 

Professora está em sua mesa 

tirando dúvidas dos alunos. 

6 Professora está em sua mesa tirando 

dúvidas dos alunos. 

Professora continua leitura do 

texto para a sala. 

4 Professora continua leitura do texto para a 

sala. G se levanta da carteira e começa a 

acompanhar. 

Professora continua leitura do 

texto para a sala. 

7 Professora começa a escrever na lousa e G 

copia. 

Professora pede para alunos 

fazerem exercício no caderno. 

10 Professora passa resposta na lousa e G 

copia. 

Professora pede para alunos 

fazerem exercício no caderno. 

21 
Professora dita resposta e G copia. 

Professora pede para alunos 

escreverem um texto no 

caderno. 

9 Professora está sentada em sua cadeira 

quando a assistente da diretora chega e dá 

bronca na sala. Todos ficam em silêncio, 

inclusive G. 
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Professora está sentada em sua 

cadeira olhando a sala. 

9 Professora está sentada em sua cadeira 

olhando a sala. 

Professora dá bronca na sala. 
9 Professora anda pela sala e G volta a 

escrever. 

Professora anda pela sala. 
5 Professora diz que vai recolher redação. 

Quase nenhum aluno fez, inclusive G.  

TOTAL 84  

 
Tabela 29. . Descrição da topografia comportamental do comportamento D: “Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala de aula”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora continua leitura do 

texto para a sala. 

4 Professora continua leitura do texto para a 

sala. G se levanta da carteira e começa a 

acompanhar. 

Professora continua leitura do 

texto para a sala. 

7 Professora começa a escrever na lousa e G 

copia. 

Professora pede para alunos 

fazerem exercício no caderno. 

10 Professora passa resposta na lousa e G 

copia. 

Professora pede para alunos 

escreverem um texto. 

9 Professora está sentada em sua cadeira 

quando a assistente da diretora chega e dá 

bronca na sala. Todos ficam em silêncio, 

inclusive G. 

Professora dá bronca na sala. 
9 Professora anda pela sala. G volta a 

escrever. 

TOTAL 39  

 
Tabela 30. . Descrição da topografia comportamental do comportamento F: “Demorar a iniciar as tarefas 

escolares”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora sai da sala e G 

conversa com colegas. 

4 Professora retorna e entrega para G papel 

para copiar mapa. 

 TOTAL 4   

 
Tabela 31. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para alunos 

fazerem exercício no caderno. 

21 
Professora dita resposta e G copia. 

 TOTAL 21   
 

Tabela 32. . Descrição da topografia comportamental do comportamento K: “Falar em demasia”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora está em sua mesa 

tirando dúvidas dos alunos. 
5 Professora manda G voltar a fazer a lição. 

Professora está em sua mesa 

tirando dúvidas dos alunos. 
6 

Professora está em sua mesa tirando 

dúvidas dos alunos. 

Professora passa e explica 

matéria na lousa. 
7 Professora pede silêncio para a sala. 

Professora anda pela sala. 
5 Professora diz que vai recolher redação. 

Quase nenhum aluno fez, inclusive G.  

 TOTAL 23   
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Tabela 33. . Descrição da topografia comportamental do comportamento L: “Levantar da carteira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora está sentada em sua 

cadeira. 

9 
Professora está sentada em sua cadeira. 

 TOTAL 9   

 

3.2 Cadeia comportamental pré-intervenção 

 

BBBBFFFFKKKKKBBBBBBKKKKKK 

 

BBBBDDDDBBBBBBBDDDDDDDBBBBBBBBBBDDDDDDDDDD 

 

AAAAAAAKKKKKKKBBBBBBBBJJJJJJJJBBBBBBBBBBBBBJJJJJJJJJJJJJ 

 

BBBBBBBBBDDDDDDDDDBBBBBBBBBLLLLLLLLLBBBBBBBBBDDDDDDD

DDBBBBBKKKKK 
 

3.3 Observação pós-intervenção 

 
Tabela 34. . Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do 

professor durante a explicação”.  

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa matéria na 

lousa. 
7 Professora explica lição da lousa. 

TOTAL 7  

 
Tabela 35. . Descrição da topografia comportamental do comportamento B: “Desviar o olhar do 

caderno”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa lição na lousa. 4 Professora pede para G fazer a lição. 

TOTAL 4  

 
Tabela 36. . Descrição da topografia comportamental do comportamento D: “Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala de aula”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora conversa com outro 

aluno no fundo da sala. 
5 Professora vem para frente da sala. 

TOTAL 5  
 

Tabela 37. . Descrição da topografia comportamental do comportamento F: “Demorar a iniciar as tarefas 

escolares”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa lição na lousa. 4 Professora pede para G fazer a lição. 

 TOTAL 4   

 
Tabela 38. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora conversa com outro 

aluno no fundo da sala. 
5 Professora vem para frente da sala. 

 TOTAL 5   
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Tabela 39. . Descrição da topografia comportamental do comportamento K: “Falar em demasia”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora olha os cadernos dos 

alunos. 
5 Professora olha caderno de G. 

 TOTAL 5   

3.4 Cadeia comportamental pós-intervenção 

 

BBBBFFFFAAAAAAAKKKKKDDDDDJJJJJ 

 

4. ALUNO IV 

 

4.1 Observação pré-intervenção  

 
Tabela 40. . Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do 

professor durante a explicação”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora mostra um livro para 

a sala. 
2 Professora chama atenção de H. 

Professora mostra um livro para 

a sala. 
4 Professora chama atenção da sala. 

Professora explica a lição para a 

sala. 
7 Professora briga com H. 

Professora explica a lição na 

lousa. 
2 

Professora diz para a sala que não vai 

explicar novamente. 

Professora explica a lição na 

lousa. 
6 Professora explica olhando para H. 

Professora lê texto. 10 Professora chama a atenção de H. 

Professora pede para sala pegar 

livro. 
2 Professora dá bronca em H (baixo). 

Professora explica o texto para a 

sala. 
7 Professora mostra figura no livro. 

Professora explica o texto para a 

sala. 
5 Professora pede para alunos desenharem. 

Professora olha os desenhos. 13 Professora chama a atenção de H. 

Professora dita lição para a sala. 13 Professora começa a correção. 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
2 Professora pede para H pegar material. 

TOTAL 73  

 
Tabela 41. . Descrição da topografia comportamental do comportamento B: “Desviar o olhar do 

caderno”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para alunos 

pegarem o livro. 

31 Professora chama atenção de H. 

Professora olha os desenhos. 13 Professora chama a atenção de H. 

Professora distribui fita. 3 Professora chama atenção de H. 

Professora dita lição para a sala. 
14 Professora dita lição novamente e H pega 

seu caderno. 

TOTAL 61  
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Tabela 42. . Descrição da topografia comportamental do comportamento D: “Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora lê texto. 1 Professora ameaça mudar H de lugar. 

Professora explica a lição para a 

sala. 1 Professora grita com H. 

TOTAL 2  

 
Tabela 43. . Descrição da topografia comportamental do comportamento E: “Ultrapassar o tempo 

estabelecido para concluir tarefas”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora dita lição para a 

sala. 
52 

Professora corrige cadernos dos alunos. 

TOTAL 52  

 
Tabela 44. . Descrição da topografia comportamental do comportamento F: “Demorar a iniciar as tarefas 

escolares”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora manda alunos 

fazerem a lição. 
18 Professora chama atenção de H. 

Professora escreve na lousa. 5 H copia matéria da lousa. 

Professora pede para alunos 

escreverem a lição. 
5 

Professora chama a atenção de quem não 

está fazendo a lição. 

Professora dita lição para a 

sala. 
18 Professora corrige cadernos dos alunos. 

 TOTAL 46   

 
Tabela 45. . Descrição da topografia comportamental do comportamento H: “Mexer-se e contorcer-se na 

cadeira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para alunos 

escreverem a lição. 
5 

Professora chama a atenção de quem não 

está fazendo a lição, inclusive de H. 

Professora explica a lição na 

lousa. 
6 Professora pede para H sentar. 

Professora explica a lição na 

lousa. 
4 Professora grita com sala. 

Professora lê texto para a 

sala. 
6 Professora chama a atenção de H. 

Professora lê texto para a 

sala. 
5 Professora ameaça mudar H de lugar. 

Professora lê texto para a 

sala. 
4 Professora dá bronca em H e no colega. 

Professora lê texto para a 

sala. 
5 Professora fala com H sobre texto. 

Professora distribui as fitas. 5 
Professora termina a distribuição das fitas e 

começa a falar. 

Professora escreve na lousa. 5 H copia matéria da lousa. 

Professora escreve na lousa. 5 H volta a copiar a matéria. 

Professora escreve na lousa. 3 Professora faz pergunta à sala. 
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Professora dita lição para a 

sala. 
4 Professora pede que colega ajude H. 

Professora dita lição e colega 

pára de ajudar H. 
6 

Professora dita lição e colega volta a ajudá-

lo. 

 TOTAL 63   

 
Tabela 46. . Descrição da topografia comportamental do comportamento I: “Mexer mãos e pés”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a lição 

para a sala. 
6 Professora mostra um livro para a sala. 

Professora explica a lição 

para a sala. 
12 Professora chama H para entregar material. 

Professora explica a lição 

para a sala. 
2 Professora briga com H. 

Professora explica a lição na 

lousa. 
4 Professora briga com sala. 

Professora explica o texto 

para a sala. 
4 Professora explica o texto para a sala. 

Professora explica o texto 

para a sala. 
2 Professora pede para H ficar quieto. 

Professora explica a lição 

para a sala. 
3 Professora manda H fazer a lição. 

Professora explica a lição da 

lousa. 
3 

Professora explica a lição da lousa e H pega 

o caderno e escreve. 

Professora explica a lição da 

lousa. 
5 Professora faz pergunta e H responde. 

Professora explica lição para 

a sala. 
3 Professora explica lição para a sala. 

TOTAL 44  

 
Tabela 47. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a lição na 

lousa. 
3 Professora chama a atenção de H. 

Professora explica o texto 

para a sala. 
7 

Professora mostra figura no livro para a 

sala. 

Professora explica o texto 

para a sala. 
1 Professora olha para H. 

Professora explica o texto 

para a sala. 
2 Professora responde pergunta de H. 

Professora faz pergunta. 2 Professora pede calma a H. 

Professora escreve na lousa. 2 Professora escreve na lousa . 

Professora atende secretária 

que abre a porta . 
2 Professora manda H fazer lição. 

Professora explica a lição da 

lousa. 
1 Professora faz pergunta à sala. 

Professora corrige cadernos 

dos alunos. 
6 Professora corrige cadernos dos alunos. 

 TOTAL 26   
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Tabela 48. . Descrição da topografia comportamental do comportamento K: “Falar em demasia”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica o texto 

para a sala. 2 Professora dá bronca em H. 

 TOTAL 2   
 

Tabela 49. . Descrição da topografia comportamental do comportamento L: “Levantar da carteira”. 

Antecedente Freq Evento que segue  

Professora distribui livros. 2 Professora briga com H. 

Professora distribui livros. 8 Professora briga com H. 

Professora mostra um livro 

para a sala. 
4 Professora nada fez, apenas olhou. 

Professora explica a lição na 

lousa. 
10 Professora manda H se sentar. 

Professora explica a lição na 

lousa. 
2 Professora explica olhando para H. 

Professora explica texto. 5 Professora grita para H sentar. 

Professora lê texto para a 

sala. 
6 Professora dá bronca em H (baixo). 

Professora explica o texto 

para a sala. 
1 Professora dá bronca em H e colega. 

Professora explica o texto 

para a sala. 
1 Professora dá bronca em H. 

Professora olha os desenhos 

dos alunos. 
4 Professora pede para pintar desenho. 

Professora olha os desenhos 

dos alunos. 
2 

Professora pede para alunos pintarem um 

desenho. 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
1 Professora retira H da sala aos gritos. 

Professora distribui fita aos 

alunos. 
1 Professora distribui fita aos alunos. 

Professora pede para H pegar 

a agenda. 
2 Professora dá bronca em H. 

Professora grita com outro 

aluno. 
1 Professora chama atenção de H. 

Professora dita lição para a 

sala. 
14 Professora chama a atenção de H. 

Professora corrige cadernos 

dos alunos. 
6 Professora dá bronca em H. 

Professora corrige cadernos 

dos alunos. 
8 Professora briga com sala. 

Professora corrige cadernos 

dos alunos. 
5 Professora chama H e diz para fazer lição. 

Professora corrige cadernos 

dos alunos. 
1 Professora corrige cadernos dos alunos. 

Professora corrige cadernos 

dos alunos. 
1 Professora diz que depois H irá ao banheiro. 

Professora autoriza H ir ao 

banheiro. 
5 Professora corrige cadernos dos alunos. 
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Professora corrige cadernos 

dos alunos. 
6 Professora briga com H e colegas. 

Professora distribui material 

e H levanta para ajudar 

Professora. 

2 Professora pede para H sentar. 

Professora entrega material 

de H. 
3 Professora pede para H sentar. 

Professora explica lição para 

a sala. 
1 Professora pede para H sentar. 

 TOTAL 102   

 
Tabela 50. . Descrição da topografia comportamental do comportamento M: “Andar ou correr na sala ou 

para fora da sala”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora autoriza H ir ao 

banheiro. 
5 H volta do banheiro. 

TOTAL 5  

 
Tabela 51. . Descrição da topografia comportamental do comportamento N: “Ter dificuldade em 

aguardar sua vez”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora lê texto para a 

sala. 3 Professora briga com outro aluno. 

TOTAL 3  

 
Tabela 52. . Descrição da topografia comportamental do comportamento O: “Falar sem ser estimulado”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora distribui livros. 8 Professora briga com H. 

Professora corrige cadernos 

dos alunos. 5 Professora corrige cadernos dos alunos. 

TOTAL 13  

 
Tabela 53. . Descrição da topografia comportamental do comportamento P: “Interromper outras falas”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica lição para 

a sala. 2 Professora pede para H esperar sua vez. 

TOTAL 2  

 

4.2 Cadeia comportamental pré-intervenção  

 

LLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOIIIIIIAAAALLLLIIIIIIIIIIAAAAAAADLLLFF

FFFHHHHHAAHHHHHHLLLLLLLHHHHAAAAAAIIIILLJJJAAAAAAHHHHHH
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AABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLLLLLLAAAAHHHHHDHHH

HHHHHHNNNIIIIAAAAAAAJJJJJJJJJJLIIIJJAAAAAKKLAAAAAAAAAAAAAB

BBBBBBBBBBBBLLLLLL 

 

LAABBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFLLLIIIIIIILHHHHHHHHHHFFFFFHHHHHJJHHH

JJIIIJIIIIIIIIIIIIIII 
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AAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBFFFFFFFFFFFFFFFFFFLLLLLLLLLL

LEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHH

HHHHHHJLLLLLLOOOOJJJJLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMLLLLLLLLL

LLPPIIIL 

 

4.3 Observação pós-intervenção 

 
Tabela 54. . Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do 

professor durante a explicação”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
7 

Professora se aproxima e olha o caderno de 

H. 

TOTAL 7  

 
Tabela 55. . Descrição da topografia comportamental do comportamento B: “Desviar o olhar do 

caderno”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora faz chamada. 5 Professora explica a matéria para a sala. 

Professora explica a matéria 

para a sala. 

7 Professora se aproxima e olha o caderno de 

H. 

TOTAL 12  

 
Tabela 56. . Descrição da topografia comportamental do comportamento F: “Demorar a iniciar as tarefas 

escolares”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professor pede para H iniciar o 

exercício. 
7 

Professor se aproxima, pergunta por que H 

não está fazendo o exercício e diz que irá 

ajudá-lo. 

Professor passa nos grupos. 6 Professor pede para H começar a trabalhar. 

 TOTAL 13   

 
Tabela 57. . Descrição da topografia comportamental do comportamento I: “Mexer mãos e pés”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professor explica a matéria. 7 
Professor se aproxima e olha o caderno de 

H. 

Professor conversa com outro 

aluno. 
9 

Professor corrige o exercício. H presta 

atenção. 

TOTAL 16  

 
Tabela 58. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professor olha cadernos de 

outros alunos. 
6 Professor explica a lição e fala com H. 

 TOTAL 6   
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Tabela 59. . Descrição da topografia comportamental do comportamento M: “Andar ou correr na sala ou 

para fora da sala”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora deixa H ir ao 

banheiro. 
10 

Professora olha o caderno de outros alunos. 

Professora vai para o fundo da 

sala olhar caderno de outro 

aluno. 

5 

Professora chama a atenção de H e colegas. 

H se senta. 

TOTAL 15  

 

 

4.4 Cadeia comportamental pós-intervenção 

 

BBBBBAAAAAAABBBBBBBIIIIIIIJJJJJJMMMMMMMMMMMMMMMFFFFFFFI

IIIIIIIIFFFFFF 
 

5. ALUNO V 

 

5.Observação pré-intervenção 

 
Tabela 60. . Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do 

professor durante a explicação”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a explicação. 6 Professora faz pergunta para I. 

Professora explica a explicação. 8 Professora escreve na lousa. 

Professora explica a explicação. 21 
Professora faz pergunta para a sala e I 

responde. 

Professora explica a explicação. 33 Professora explica a explicação. 

Professora faz exercício na 

lousa 
36 

Professora pede para alunos pegarem a 

apostila e ler. 

TOTAL 104  

 
Tabela 61. . Descrição da topografia comportamental do comportamento D: “Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala de aula”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa matéria na 

lousa para alunos copiarem. 

3 Professora passa matéria na lousa para 

alunos copiarem. 

Professora explica a lição para a 

sala. 

3 Professora explica a lição para a sala. 

Professora faz chamada. 
1 Professora pega o anel de I com o qual ele 

batucava. 

Professora pede para alunos 

fazerem a lição do livro. 

10 Professora pede para I guardar sua bolsa. 

TOTAL 17  
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Tabela 62. . Descrição da topografia comportamental do comportamento F: “Demorar a iniciar as tarefas 

escolares”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa matéria na 

lousa para alunos copiarem. 
11 

Professora passa matéria na lousa para 

alunos copiarem. 

Professora pede para alunos 

fazerem a lição do livro. 
29 Professora tira dúvidas dos alunos. 

Professora passa matéria na 

lousa para alunos copiarem. 
90 

Professora termina a aula. 

 TOTAL 130   

 
Tabela 63. . Descrição da topografia comportamental do comportamento H: “Mexer-se e contorcer-se na 

cadeira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora faz exercício na 

lousa. 
9 Professora faz exercício na lousa. 

Professora dá bronca na sala. 9 Professora explica a lição para a sala. 

Professora explica a lição para a 

sala. 
9 

Professora isola I, deixando-o separado dos 

demais alunos. 

Professora faz chamada. 1 
Professora pega o anel de I com o qual ele 

batucava. 

 TOTAL 28   

 
Tabela 64. . Descrição da topografia comportamental do comportamento I: “Mexer mãos e pés”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora corrige lição na 

lousa. 
6 Professora pede para I ler parte da apostila. 

Professora comenta a prova. 9 
Professora começa a corrigir matéria na 

lousa. 

TOTAL 15  

 
Tabela 65. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora faz exercício na 

lousa. 
10 Professora faz exercício na lousa. 

Professora faz chamada. 12 Professora explica a lição para a sala. 

Professora explica a lição para a 

sala. 
8 Professora explica a lição para a sala. 

Professora comenta a prova. 9 
Professora começa a corrigir a matéria na 

lousa. 

Professora explica o exercício na 

lousa. 
18 Professora termina a aula. 

 TOTAL 57   

 
Tabela 66. . Descrição da topografia comportamental do comportamento K: “Falar em demasia”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a lição para a 

sala. 
6 Professora faz pergunta a I. 

Professora explica a lição para a 8 Professora chama a atenção da sala. 
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sala. 

Professora explica a lição para a 

sala. 
4 Professora explica a lição para a sala. 

Professora explica a lição para a 

sala. 
6 

Professora muda colega de lugar que 

reclama e diz que a culpa foi de I. 

Professora passa matéria na 

lousa. 
16 Professora dá bronca na sala. 

 TOTAL 40   

 
Tabela 67. . Descrição da topografia comportamental do comportamento L: “Levantar da carteira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica lição para a 

sala. I levanta e conversa com 

professora. 

4 Professora explica lição para a sala. 

Professora explica a matéria para 

a sala. 
7 Professora briga com I. 

Professora pede para fazer 

exercício do livro. 
14 Professora pede para I sentar. 

Professora passa matéria na 

lousa. 
28 

Professora dispersa o grupo que estava em 

pé apontando lápis. 

Professora passa matéria na 

lousa. 
10 

Professora pede para I e outros alunos 

sentarem. 

 TOTAL 63   

 
Tabela 68. . Descrição da topografia comportamental do comportamento P: “Interromper outras falas”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a matéria para 

a sala. 
3 Professora faz chamada. 

Professora pede para alunos 

pegarem o caderno. 
8 Professora dá bronca em I. 

 TOTAL 11   

 

5.2 Cadeia comportamental pré-intervenção 
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5.3 Observação pós-intervenção 

 
Tabela 69. . Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do 

professor durante a explicação”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a matéria 

para a sala. 

18 Professora passa a resposta do exercício na 

lousa. 

TOTAL 18  

 
Tabela 70. . Descrição da topografia comportamental do comportamento B: “Desviar o olhar do 

caderno”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa a matéria na 

lousa. 

14 Professora faz pergunta à sala. 

Professora passa a matéria na 

lousa. 

14 Professora dá bronca em vários alunos que 

estão em pé. 

TOTAL 28  

 
Tabela 71. . Descrição da topografia comportamental do comportamento D: “Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala de aula”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
18 

Professora passa a resposta do exercício na 

lousa. 

TOTAL 18  

 
Tabela 72. . Descrição da topografia comportamental do comportamento F: “Demorar a iniciar tarefas 

escolares”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa a matéria na 

lousa. 
14 Professora faz pergunta à sala. 

Professora faz pergunta à sala. 14 
Professora dá bronca em vários alunos que 

estão em pé. 

TOTAL 28  

 
Tabela 73. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa a matéria na 

lousa. 
14 Professora faz pergunta à sala. 

Professora explica a lição para a 

sala. 
16 

Professora começa a entregar trabalhos e I 

fica atento. 

Professora entrega trabalhos aos 

alunos. 
9 

Professora chama I para entregar seu 

trabalho. 

 TOTAL 39   

 
Tabela 74. . Descrição da topografia comportamental do comportamento K: “Falar em demasia”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora entrega trabalhos aos 

alunos. 
9 

Professora chama I para entregar seu 

trabalho. 

 TOTAL 9   
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Tabela 75. . Descrição da topografia comportamental do comportamento M: “Andar ou correr na sala ou 

fora da sala”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa a matéria na 

lousa. 
14 

Professora dá bronca em vários alunos que 

estão em pé. 

 TOTAL 14   

 
Tabela 76. . Descrição da topografia comportamental do comportamento O: “Falar sem ser estimulado”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora entrega trabalhos aos 

alunos. 
9 

Professora chama I para entregar seu 

trabalho. 

 TOTAL 9   

 

5.4 Cadeia comportamental pós-intervenção 

 

BBBBBBBBBBBBBBFFFFFFFFFFFFFFJJJJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAAAAAAAA
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6. ALUNO VI 

 

6.1 Observação pré-intervenção 

 
Tabela 77. . Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do 

professor durante a explicação”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
4 Professora explica a matéria para a sala. 

Professora confere cadernos de 

alunos. 
3 Professora explica matéria para a sala. 

Professora explica a matéria 

para a sala. 
16 Professora passa lição na lousa. 

Professora sai da sala de aula. 6 Professora volta e passa matéria na lousa. 

TOTAL 29  

 
Tabela 78. . Descrição da topografia comportamental do comportamento B: “Desviar o olhar do 

caderno”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a matéria 

para a sala. 

4 Professora pede para alunos copiarem a 

matéria da lousa. 

TOTAL 4  
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Tabela 79. . Descrição da topografia comportamental do comportamento H: “Mexer-se e contorcer-se na 

cadeira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora confere lição nos 

cadernos dos alunos. 
2 

Professora dá bronca porque alunos não 

fazem a lição. 

Professora observa outro aluno 

fazer exercício na lousa. 
3 

Professora explica exercício feito por outro 

aluno e J presta atenção. 

Professora dá bronca em outro 

aluno. 
3 

Professora volta a explicar a lição para a 

sala. 

 TOTAL 8   
 

Tabela 80. . Descrição da topografia comportamental do comportamento I: “Mexer mãos e pés”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora conversa com aluna 

nova. 
3 Professora apresenta nova aluna para a sala. 

TOTAL 3  

 
Tabela 81. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora conversa com outro 

aluno. 
4 Professora começa a explicar a lição. 

 TOTAL 4   

 
Tabela 82. . Descrição da topografia comportamental do comportamento L: “Levantar da carteira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica a matéria para 

a sala. 
2 Professora tira dúvida de J. 

Professora confere lição nos 

cadernos dos alunos. 
3 

Professora confere lição nos cadernos dos 

alunos. 

Professora pede para copiarem 

lição da lousa. 
3 

Professora está sentada em sua mesa tirando 

dúvidas dos alunos. 

Professora passa matéria na 

lousa. 
3 

Professora pede para J se sentar e diz que 

depois irá conferir sua lição. 

Professora explica a matéria para 

a sala. 
2 

Professora conversa com J e pede para ele 

se sentar. 

Professora explica a matéria para 

a sala. 
11 Professora explica a matéria para a sala. 

Professora confere o caderno dos 

colegas. 
4 Professora pede para J se sentar. 

 TOTAL 28   

 

6.2 Cadeia comportamental pré-intervenção 

 

HHAAAABBBBLLLLLHHHLLL 

 

IIIJJJJLLLHHHLLLLLLLLLLLLL 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

 

LLLL 



202 
 

 

6.3 Observação pós-intervenção 
 

Tabela 83. . Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do 

professor durante a explicação”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora escreve na lousa. 19 
Professora dá bronca e J começa a copiar a 

matéria da lousa. 

TOTAL 19  

 
 

Tabela 84. . Descrição da topografia comportamental do comportamento F: “Demorar a iniciar tarefas 

escolares”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora escreve na lousa. 19 
Professora dá bronca e J começa a copiar a 

matéria da lousa. 

TOTAL 19  

 

Tabela 85. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora conversa com outro 

aluno. 
16 Professora chama J para mostrar sua lição. 

 TOTAL 16   

 
Tabela 86. . Descrição da topografia comportamental do comportamento L: “Levantar da carteira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora corrige cadernos dos 

alunos. 
6 

Professora dá bronca e J e manda-o fazer a 

lição. 

 TOTAL 6   

 
Tabela 87. . Descrição da topografia comportamental do comportamento M: “Andar ou correr na sala ou 

fora da sala”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora corrige cadernos dos 

alunos. 
14 Professora explica a lição para a sala. 

 TOTAL 14   

 

6.4 Cadeia comportamental pós-intervenção 
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7. ALUNO VII 

 

7.1 Observação pré-intervenção 
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Tabela 88. . Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do 

professor durante a explicação”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica os exercícios 

da prova para a sala. 
18 

Professora faz pergunta para outro aluno. K 

pára de desenhar e presta atenção. 

Professora explica os exercícios 

da prova para a sala. 
7 

Professora dá uma resposta e K presta 

atenção. 

Professora faz pergunta para 

outro aluno. 
5 

Professora explica outro exercício e K 

presta atenção. 

TOTAL 30  

 
Tabela 89. . Descrição da topografia comportamental do comportamento D: “Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala de aula”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica os exercícios 

da prova para a sala. 
18 

Professora faz pergunta para outro aluno. K 

pára de desenhar e presta atenção. 

Professora explica os exercícios 

da prova para a sala. 
7 

Professora dá uma resposta e K presta 

atenção. 

Professora faz pergunta para 

outro aluno. 
5 

Professora explica outro exercício e K 

presta atenção. 

TOTAL 30  

 
Tabela 90. . Descrição da topografia comportamental do comportamento F: “Demorar a iniciar as tarefas 

escolares”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa lição na lousa. 
8 

Professora começa a explicar a lição e K 

começa a copiar a matéria. 

Professora pede para alunos 

fazerem exercício do livro. 19 

Professora diz que após a chamada os 

alunos poderão tirar dúvidas com ela. K 

pega o seu livro. 

 TOTAL 27   

 
Tabela 91. . Descrição da topografia comportamental do comportamento G: “Perder coisas”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para alunos 

pegarem a cartolina. 
1 

Professora briga com alunos que não 

trouxeram o material. K é um deles. 

TOTAL 1  

 
Tabela 92. . Descrição da topografia comportamental do comportamento H: “Mexer-se e contorcer-se na 

cadeira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica os exercícios 

da prova para a sala. 
9 

Professora faz pergunta. K e outros alunos 

respondem. 

 TOTAL 9   

 
Tabela 93. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora olha trabalhos dos 

alunos. 
8 

Professora pergunta quem já terminou e K 

volta a desenhar. 

 TOTAL 8   
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Tabela 94. . Descrição da topografia comportamental do comportamento K: “Falar em demasia”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para alunos 

fazerem trabalho com cartolina. 
18 

Professora distribui algumas cartolinas para 

quem não trouxe material. K é um deles. 

Professora pede para alunos 

fazerem exercício do livro. 19 

Professora diz que após a chamada os 

alunos poderão tirar dúvidas com ela. K 

pega o seu livro. 

 TOTAL 37   

 

7.2 Cadeia comportamental pré-intervenção 
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Não houve evento na quarta observação 
 

7.3 Observação pós-intervenção 

 
Tabela 95. . Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do 

professor durante a explicação”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica lição na 

lousa. 
11 

Professora dá bronca na sala e K começa a 

copiar. 

TOTAL 11  

 
Tabela 96. . Descrição da topografia comportamental do comportamento B: “Desviar o olhar do 

caderno”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para alunos 

fazerem lição. 

15 Professora começa a corrigir o exercício. K 

começa a copiar. 

TOTAL 15  

 
Tabela 97. . Descrição da topografia comportamental do comportamento D: “Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala de aula”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica lição na 

lousa. 
11 

Professora dá bronca na sala e K começa a 

copiar. 

TOTAL 11  

 
Tabela 98. . Descrição da topografia comportamental do comportamento H: “Mexer-se e contorcer-se na 

cadeira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica matéria na 

lousa. 
9 

Professora faz pergunta e K e outros alunos 

respondem. 

 TOTAL 9  
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Tabela 99. . Descrição da topografia comportamental do comportamento K: “Falar em demasia”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora pede para alunos 

fazerem lição. 

15 Professora começa a corrigir o exercício. K 

começa a copiar. 

 TOTAL 15   

 

7.4 Cadeia comportamental pós-intervenção 
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8. ALUNO VIII 

 

8.1 Observação pré-intervenção 

 
Tabela 100. . Descrição da topografia comportamental do comportamento A: “Desviar o olhar do 

professor durante a explicação”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora lê texto do livro. 10 Professora lê texto do livro. 

Professora lê texto do livro. 18 Professora termina de ler o texto. 

Professora passa matéria na 

lousa. 
9 

Professora pede apontador emprestado e L 

procura o seu na bolsa. 

Professora lê texto da lousa. 22 Professora lê texto da lousa. 

Professora fala de sua própria 

vida. 
4 Professora passa perguntas na lousa. 

Professora explica questão na 

lousa. 
6 Professora explica nova questão na lousa. 

Professora passa matéria na 

lousa. 
5 Professora passa matéria na lousa. 

Professora lê e explica texto do 

livro. 
19 Professora passa matéria na lousa. 

Professora lê e explica texto do 

livro. 
15 

Professora termina leitura do texto e 

começa a escrever na lousa. 

Professora explica lição na 

lousa. 
7 Professora volta a escrever na lousa. 

Professora confere caderno dos 

alunos. 
2 Professora confere caderno de L. 

TOTAL 117  

 
Tabela 101. . Descrição da topografia comportamental do comportamento B: “Desviar o olhar do 

caderno”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa matéria na 

lousa. 

5 Professora passa matéria na lousa. 

TOTAL 5  
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Tabela 102. . Descrição da topografia comportamental do comportamento D: “Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala de aula”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora lê texto do livro. 2 Professora lê texto do livro. 

Professora lê texto da lousa. 5 Professora lê texto da lousa. 

Professora lê e explica texto do 

livro. 
4 

Professora faz pergunta sobre o texto e L 

tenta responder. 

TOTAL 11  

 
Tabela 103. . Descrição da topografia comportamental do comportamento E: “ Ultrapassar o tempo 

estabelecido para concluir tarefas”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora lê e explica texto do 

livro. 
19 Professora passa matéria na lousa. 

 TOTAL 19   
Tabela 104. . Descrição da topografia comportamental do comportamento H: “Mexer-se e contorcer-se 

na cadeira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora fala de sua própria 

vida. 
3 Professora volta a ler texto na lousa. 

Professora lê e explica texto do 

livro. 
6 

Professora faz pergunta sobre o texto e L 

tenta responder. 

Professora lê e explica texto do 

livro. 
15 

Professora termina o texto e começa a 

escrever na lousa. 

 TOTAL 24   

 
Tabela 105. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica lição para a 

sala. 
7 Professora volta a escrever na lousa. 

 TOTAL 7   

 
Tabela 106. . Descrição da topografia comportamental do comportamento L: “Levantar da carteira”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica o texto para a 

sala. 
10 

Professora termina a explicação e começa a 

escrever na lousa. 

 TOTAL 10   

 
Tabela 107. . Descrição da topografia comportamental do comportamento M: “Andar ou correr na sala ou 

fora da sala”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora explica o texto para a 

sala. 
10 

Professora termina a explicação e começa a 

escrever na lousa. 

 TOTAL 10   
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8.2 Cadeia comportamental pré-intervenção 
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JJJJJJJAAAAAAAAA 
 

8.3 Observação pós-intervenção  

 
Tabela 108. . Descrição da topografia comportamental do comportamento B: “Desviar o olhar do 

caderno”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa matéria na 

lousa. 

15 Professora explica lição na lousa. 

TOTAL 15  

 

 
Tabela 109. . Descrição da topografia comportamental do comportamento E: “Ultrapassar o tempo 

estabelecido para concluir tarefas”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa matéria na 

lousa. 

15 Professora explica lição na lousa. 

TOTAL 15  

 
Tabela 110. . Descrição da topografia comportamental do comportamento J: “Mudar de postura”. 

Antecedente Freq Evento que segue 

Professora passa matéria na 

lousa. 

15 Professora explica lição na lousa. 

Professora conversa com outro 

aluno. 

7 Professora dá bronca em L. 

TOTAL 22  

 

8.4 Cadeia comportamental pós-intervenção 
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RESUMO  

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é descrito segundo 

o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação 

Americana de Psiquiatria como um padrão persistente de desatenção e/ou 

hiperatividade mais frequente e grave do que o observado em outras crianças. A 

observação da criança em seu ambiente natural de aprendizagem é 

fundamental para compor um perfil comportamental da expressão de sinais de 

desatenção e hiperatividade junto com avaliações neuropsicológicas e relatos de 

pais e professores. Esse trabalho teve como objetivos desenvolver um protocolo 

de observação direta de comportamentos de desatenção e hiperatividade no 

ambiente escolar e avaliá-lo mediante cálculo do índice de concordância entre 

observadores. Foram identificadas classes de comportamentos que pudessem 

ser observadas no contexto escolar como Desatenção; Inquietação; 

Movimentação e Impulsividade. Verificou-se um alto índice de concordância no 

que diz respeito aos comportamentos de envolver-se em eventos alheios às 

atividades (81%), demorar a iniciar as tarefas escolares (97%) e mudar de 

postura (90%). O Protocolo se mostrou eficaz e útil para avaliação direta de 

comportamentos pré-estabelecidos quando se deseja avaliar sinais de 

desatenção e hiperatividade no ambiente escolar.  

 

Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Observação, 

Índice de Concordância, Escola. 
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ABSTRACT 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is described according to the 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders of the American 

Association of Psychiatry as a persistent pattern of inattention and/or 

hyperactivity more frequent and severe than observed in other children. The 

observation of children in their natural learning environment is essential to 

compose a behavioral profile of inattention and hyperactivity signs in 

conjunction with neuropsychological assessments and reports from parents and 

teachers. This study aimed to develop a protocol for direct observation of 

behaviors of inattention and hyperactivity at school and evaluate the level of 

agreement between observers. Classes of behavior, which could be observed on 

school context as inattention, restlessness, moving and impulsivity, were 

identified. There was observed a high level of agreement with regard to 

engaging in activities unrelated events (81%), slow to start their class work (97%) 

and change in posture (90%). The protocol was effective and useful for direct 

assessment of pre-set behaviors related to signs of inattention and hyperactivity 

at school.  

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Observation, Index of 

Agreement, School. 

1-INTRODUÇÃO 

 O TDAH é descrito, segundo o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais - DSM-IV TR (APA, 

2002), como um padrão persistente de 

desatenção e/ou 

hiperatividade/impulsividade que se 

expressa de modo mais frequente e mais 

grave do que o observado em pessoas com 

nível de desenvolvimento equivalente e 

que pode interferir em sua adaptação 

escolar e social. Com relação à prevalência 

desse transtorno, o DSM-IV TR (APA, 2002) 

indica que cerca de 3 a 5% de crianças em 

idade escolar podem ter TDAH, porem 

conforme estudo de Fontana e 

colaboradores (2007), essa taxa pode ser 

mais alta.  

 Existem três formas descritas de 

manifestação do TDAH, com predomínio de 

desatenção, de 

hiperatividade/impulsividade e quando 

essas duas condições estão combinadas. 

Vale ressaltar que o diagnóstico no TDAH é 

realizado clinicamente, não existindo 

exames laboratoriais. As características 

desse transtorno são, em menor grau, 

comuns a muitas pessoas, o que aumenta a 

necessidade de diálogo com todas as 

partes envolvidas: criança, família, escola 

(CALIMAN, 2008). Stefanatos e Baron, em 

uma revisão sobre o TDAH em 2007, 

descrevem uma série de dificuldades com 

relação à caracterização e formalização do 

diagnóstico. Segundo tais autores muitas 

das dificuldades vêm das comorbidades, 

além das dificuldades de caracterização 

socioambientais, familiares e culturais. 

 O déficit de atenção pode ser 

identificado, segundo o DSM-IV TR (APA, 

2002), por exemplo, quando a criança 

frequentemente deixa de prestar atenção a 

detalhes ou comete erros por descuido; 

tem dificuldades para manter a atenção 

em tarefas ou atividades lúdicas; não segue 

instruções e não termina deveres 

escolares; tem dificuldade para se 

organizar; perde coisas. Já a 

Hiperatividade/Impulsividade pode ser 

caracterizada quando a criança 
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frequentemente agita as mãos ou os pés 

ou se remexe na cadeira, corre ou escala 

em demasia, está freqüentemente “a mil”, 

tem dificuldade de aguardar sua vez 

interrompe ou se mete em assuntos de 

outros.  

 Além disso, o TDAH pode estar 

associado ao aumento da ocorrência de 

comorbidades psiquiátricas em 

adolescentes (STEFANATOS; BARON, 2007). 

Estes estão mais propícios ao uso de 

drogas e álcool do que outros 

adolescentes, assim como maior 

propensão a transtornos de ansiedade e 

depressão (SMITH; STRICK, 2001; ARAÚJO, 

2002). Devido ao prejuízo familiar, social, 

escolar, clínico-psiquiátrico e 

comportamental provocado pelo TDAH, 

ações multidisciplinares precisam ser 

planejadas para a avaliação e tratamento 

do transtorno (SINGH, 2008). 

Como resultado desse conjunto de fatores, 

de modo geral, muitas crianças com TDAH 

podem apresentar um desempenho 

escolar comprometido que, quando não 

reconhecido a tempo, pode causar grandes 

lacunas acadêmicas que prejudicarão as 

séries posteriores. Muitas dessas crianças, 

também podem ser excluídas socialmente 

que, associada a um baixo desempenho 

escolar, podem ocasionar uma baixa 

autoestima (SMITH; STRICK, 2001; CIASCA, 

2004).  

 As dificuldades de aprendizagem 

são um tópico de grande importância nos 

estudos na área da Pedagogia, Psicologia e 

Neurociências devido ao efeito de fatores 

multicausais. Isso significa que se devem 

levar em conta características específicas 

da pessoa; questões familiares tais como 

incentivo e participação dos pais; 

características específicas da escola, 

práticas pedagógicas, formação do 

professor, equipe técnica de apoio, entre 

outros (VASCONCELOS et al., 2005). 

 Uma boa avaliação é fundamental, 

pois sinais de desatenção podem ocorrer 

devido a uma educação inapropriada, por 

exemplo, um aluno intelectualmente 

brilhante em uma sala com alunos cujo 

rendimento esteja muito aquém do 

rendimento deste aluno, pode conduzir a 

este aluno à manifestação de 

comportamentos de envolvimento com 

estímulos alheios às tarefas escolares 

propostas devido ao baixo nível de 

estimulação, apenas por desatenção por 

puro tédio. O mesmo pode acontecer em 

uma situação inversa, onde um aluno com 

mais dificuldade não consegue 

acompanhar a turma e então desiste de 

tentar e parte para a bagunça em sala de 

aula. Outro fator que pode contribuir para 

comportamentos de desatenção e 

hiperatividade são algumas estratégias 

pedagógicas de ensino que, embora não 

causem TDAH, conduzem a dificuldades de 

adaptação de crianças ao contexto de sala 

de aula. E essas crianças também precisam 

de ajuda e de orientação (SOUZA et al., 

2007). 

 A consideração de fatores 

ambientais nos sinais de TDAH motivou 

Landskron e Sperb (2008) a realizar um 

estudo que investigou a percepção de 

professores em relação aos alunos 

diagnosticados. Este estudo concluiu que a 

percepção das professoras entrevistadas 

estava muito mais voltada para uma 

dificuldade individual e patologizante de 

uma criança que não se adéqua aos 

padrões de comportamento de um modelo 

pré-concebido. Carreiro e colaboradores 

(2007, 2010) verificaram a existência de 

uma carência de informações dos 

professores do ensino fundamental de 
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escolas públicas e privadas a respeito do 

TDAH, bem como a falta de métodos ou 

estratégias específicas para a inclusão 

dessas crianças no processo educacional. 

Os professores demonstraram dificuldade 

em lidar com os comportamentos dessas 

crianças dentro da sala de aula e não 

relatam estratégias particulares ou 

institucionais para esta intervenção. No 

entanto, quando se discute o TDAH de 

forma mais ampla, torna-se notório que 

este é um tema complexo, que extrapola a 

questão biológica.  

 Na tentativa de tornar o processo 

de avaliação mais preciso, procedimentos 

que utilizam o desempenho 

neuropsicológico da criança com suspeita 

de TDAH podem contribuir para sua 

melhor identificação, além disso, a 

observação da criança em seu ambiente 

natural de aprendizagem é fundamental 

para compor um perfil comportamental da 

expressão de sinais de desatenção e 

hiperatividade, juntamente com o relato 

de seus pais e professores.  

 Segundo Rudio (2002), a 

observação sistemática deve ser realizada 

em condições controladas, com o intuito 

de responder a objetivos preestabelecidos, 

sendo que o planejamento deve incluir a 

delimitação do campo, do período, da 

duração de observação, dos instrumentos 

utilizados e o modo que as informações 

coletadas serão registradas. Platzman e 

colaboradores (1992) desenvolveram 39 

estudos com observação direta em sala de 

aula com crianças diagnosticadas com 

TDAH e concluíram que a observação 

direta aumenta a eficácia e a fidedignidade 

desta observação em relação à observação 

em situações controladas em laboratório. É 

importante verificar quais 

comportamentos distinguem as crianças 

com TDAH das demais crianças. Para tanto 

é imprescindível definir critérios de 

classificação. A observação sistemática é o 

método mais comumente utilizado para 

registrar o comportamento de um 

indivíduo em diferentes ambientes. Serve 

para ajudar na verificação de problemas 

emocionais e comportamentais, auxiliar na 

criação de intervenções acadêmicas e 

monitorar o progresso de uma intervenção 

(FAGUNDES, 2006; DANNA; MATOS, 1996, 

2006; VOLPE et al., 2005).  

 Para utilizar a observação 

sistemática na condição de avaliação direta 

do comportamento é necessário ter alguns 

cuidados importantes: a) definição clara, 

objetiva e precisa da característica do 

comportamento que se deseja observar, 

isto é, topografia ou forma, quantidade, 

intensidade, latência e estímulos que 

antecedem ao comportamento em 

questão; b) definição operacional da 

resposta com exemplos claros desta; c) 

testagem do protocolo de registro 

mediante cálculo de um índice de 

concordância entre observadores treinados 

(MARTIN; PEAR, 2009; FAGUNDES, 2006; 

DANNA; MATOS, 1996, 2006; VOLPE et al., 

2005). Na ausência de testes definitivos 

para diagnóstico de TDAH, a observação se 

torna um procedimento fundamental de 

avaliação de problemas de comportamento 

associados ao diagnóstico clínico deste 

transtorno (MACCONAUGHY et al., 2009). 

 Volpe e colaboradores (2005) em 

um estudo de meta-análise sobre 

observação de estudantes em sala de aula 

apresentam protocolos e procedimentos 

que podem também ser utilizados com 

crianças com TDAH. Entretanto tais 

instrumentos são mais gerais em relação 

aos comportamentos observados. Assim, 

nosso estudo pretende desenvolver um 
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protocolo observação direta do 

comportamento compatível com os 

critérios do DSM-IV para caracterização do 

TDAH que pode inclusive ser associado a 

procedimentos de relato de pais e 

professores. Tal compatibilidade foi 

pensada à medida que o instrumento de 

observação é derivado tanto do DSM-IV 

quanto de um instrumento padronizado 

para identificação de sinais de desatenção 

e hiperatividade baseado no relato dos 

professores que é a escala da Benczik 

(2000), a qual é validada para a população 

brasileira. Desse modo, o presente estudo 

teve como objetivos; a) desenvolver um 

protocolo de observação direta de 

comportamentos de desatenção e 

hiperatividade no ambiente escolar 

utilizando com base na descrição clínica do 

DSM-IV-TR e instrumentos de relato do 

professor, b) avaliar o protocolo mediante 

cálculo do índice de concordância entre 

observadores. 

 

2-  MÉTODO 

Participante 

 Participou desse estudo um 

adolescente com desenvolvimento típico 

de 13 anos de idade e dois observadores 

com formação em psicologia. O 

adolescente cujos comportamentos foram 

observados cursava, no momento da 

observação, o 8° ano do Ensino 

Fundamental I com diagnóstico de TDAH 

conforme critérios do DSM-IV-TR (2002) e 

padrões de comportamento em nível 

clínico nas escalas problemas de atenção e 

problemas de déficit de atenção e 

hiperatividade de acordo com o 

“Inventário de Comportamentos para 

Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos” 

(CBCL/6-18) de Achenbach e Rescorla 

(2001). Os observadores com formação em 

Psicologia foram treinados em Análise 

Aplicada do Comportamento e receberam 

treinamento para uso do protocolo.  

 

Protocolo de observação 

 Para o desenvolvimento do 

protocolo de observação sistemática de 

comportamentos em sala de aula foram 

selecionados padrões comportamentais-

alvo que são típicos de crianças e 

adolescentes com TDAH, utilizando-se dois 

critérios. De um lado, as características 

clínicas do transtorno descritos no manual 

do DSM IV-TR (APA, 2002) e, de outro nos 

itens que compõem a Escala de Transtorno 

de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade: 

Versão de Professores (BENCZIK, 2000) que 

busca contextualizar esses sinais para sala 

de aula. Desse modo foram identificados, 

nesses critérios, padrões comportamentais 

que pudessem ser observados no contexto 

escolar. A saber: Desatenção; Facilmente 

distraído; Inquietação; Movimentação e 

Impulsividade. Já a operacionalização das 

respostas de cada um dos padrões 

comportamentais baseou-se nos 

pressupostos teóricos da Análise 

Experimental do Comportamento 

(CATANIA, 1999; MATOS; TOMANARI, 

2002). 

 O presente protocolo previu o 

registro contínuo de comportamentos-alvo 

durante um período de tempo de 30 

minutos em cada aula. Este tipo de 

estratégia permite o registro de cada 

emissão do comportamento-alvo dentro 

do intervalo previsto. A definição 

operacional e descrição topográfica destes 

comportamentos-alvo do protocolo de 

observação apresentam-se no Quadro 1. 
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Quadro 1. Descrição topográfica e operacionalização de classes de comportamentos 
compatíveis com os padrões comportamentais descritos para o TDAH 

Padrão 

comportamental 
Classe de comportamentos Caracterização dos comportamentos e exemplos 

D
ES

A
TE

N
Ç

Ã
O

 

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. 

FA
C

IL
M

EN
TE

 D
IS

TR
A

ÍD
O

 

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.  

IN
Q

U
IE

TA
Ç

Ã
O

 

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. 
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M
O

V
IM

EN
TA

Ç
Ã

O
 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. 

IM
P

U
LS

IV
ID

A
D

E 

N - Ter dificuldade em 

aguardar sua vez 

Dificuldade para aguardar sua vez quando vários alunos são 

solicitados para a realização de alguma atividade. Ex.: O aluno não 

aguarda ser chamado quando o professor distribui material para a 

classe, não aguarda sua vez quando vários colegas são solicitados 

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. 

 

Procedimentos de coleta e análise de 

dados 

 Após a elaboração do protocolo de 

observação, este foi submetido a um pré-

teste com oito observações visando o 

treino dos observadores e ajustes no 

próprio protocolo, até a sua versão final 

(MACCONAUGHY et al., 2009b). Para 

verificação dos índices de concordância 

entre os dois observadores em foram feitas 

duas sessões de observação de 30 minutos. 

Os dois pesquisadores fizeram contato com 

a escola e foram autorizados por ela e 

pelos pais a realizarem as observações. 

Todos os procedimentos metodológicos 

aqui descritos foram submetidos e 

aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(Processo nº 1169/09/2009 e CAAE nº 

0067.0.272.000-09). 

 Em cada sessão de observação 

foram registradas as respostas dos padrões 

comportamentais registrando-se, do ponto 

de vista topográfico, o momento em que o 

comportamento começa a ocorrer bem 

como o momento do seu término. Foram 

registrados o evento que antecedia a cada 

resposta ou comportamento observado e o 

evento posterior relacionado ao 

comportamento do professor. A duração 

total do comportamento foi registrada em 

segundos e posteriormente convertida em 

frequência utilizando-se uma proporção de 

20 segundos para cada ocorrência. Assim, 

por exemplo, um comportamento como o 

de desviar o olhar do professor durante 

uma explicação, que com a ação do 

professor de chamar a atenção do aluno se 

encerrou após 90 segundos, teria uma 

frequência de cinco ocorrências. 

 Após este passo, os registros foram 

comparados para que se verificasse em 

que medida houve concordância entre os 
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observadores e em que circunstância 

existiu a possibilidade de confiar nas 

informações registradas (FAGUNDES, 

2006). Para fazer uso desta comparação, 

utilizou-se o Índice de Concordância, que 

no presente caso, se refere a um só 

comportamento e dois observadores. Este 

índice foi calculado utilizando-se da 

seguinte fórmula: 

 As observações permitiram calcular 

o índice de concordância entre as 

observações registradas sendo feita uma 

análise quantitativa deste índice. Estudos 

posteriores serão publicados para mostrar 

análises qualitativas sobre a funcionalidade 

de eventos que antecedem e seguem aos 

comportamentos que foram observados. 

Quando o índice de concordância entre 

observadores é elevado, acima de 80%, 

espera-se que as características de uma 

resposta sejam registradas de maneira 

semelhante por observadores diferentes 

(FAGUNDES, 2006). 

 

3-  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O índice de concordância (IC) 

referente ás respostas de cada um dos 

padrões comportamentais emitidos em 

sala de aula observam-se na Tabela 1. Do 

total de 16 comportamentos que poderiam 

ser registrados, no dia da observação 

conforme protocolo do Quadro 1, apenas 

quatro foram emitidos pelo adolescente. 

Esse participante apresenta um quadro 

predominante de desatenção, o que 

justifica o fato de uma concentração de 

respostas dentro padrão comportamental 

facilmente distraído o que caracteriza o 

subtipo predominantemente desatento de 

acordo com o DSM-IV (APA, 2002).  

 Em relação a essas respostas, 

observa-se na Tabela 1 que os IC obtidos 

mostram-se aceitáveis especialmente com 

relação aos comportamentos “Demorar a 

iniciar as tarefas escolares” (97%) e 

“Envolver-se em eventos alheios as 

atividades em sala” (81%) referentes ao 

padrão comportamental “Facilmente 

distraído” e, “Mudar de postura” (90%) do 

padrão comportamental “Inquietação”. 

 No comportamento de falar em 

demasia apenas um dos observadores fez a 

descrição de um comportamento que 

ocorreu uma única vez com duração de 1 

minuto e 50 segundos, o que levou a um 

índice de concordância zero, uma vez que o 

outro não relatou tal ocorrência. Discussão 

posterior feita pelos observadores 

demonstrou que o comportamento de fato 

ocorreu e que deveria ter sido anotado por 

ambos. Tal ajuste permitirá observações 

mais fidedignas na caracterização dos 

comportamentos deste padrão em estudos 

futuros. 
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Tabela 1: Índices de concordância (IC) entre observadores nas respostas dos padrões 
comportamentais de Desatenção: facilmente distraído (D e F) e Hiperatividade: inquietação (J 
e K). 

 Padrão comportamental 

 Facilmente distraído Inquietação 

Classe de 

comportamentos 

D - Envolver-se em 

eventos alheios as 

atividades em sala 

F - Demorar a 

iniciar as tarefas 

escolares 

J - Mudar de 

postura 

K - Falar em 

demasia 

Observador 1 55 138 9 6 

Observador 2 38 146 11 0 

IC 81% 97% 90% 0% 

 

Volpe e colaboradores (2005) em um 

estudo de meta-análise sobre observação 

de estudantes em sala de aula, apresenta 

protocolos e procedimentos que podem 

também ser utilizados com crianças com 

TDAH.  Tal estudo revelou a necessidade de 

treino dos observadores em torno de 20 a 

25 horas, além disso, demonstrou baixa 

relação entre os relatos de pais e 

professores nos problemas internalizantes, 

porém alta relação entre os problemas 

externalizantes, o que demonstra grande 

utilidade do desenvolvimento de 

protocolos de observação direta de 

comportamentos relacionados ao TDAH.  

Assim, o protocolo de observação permite 

criar hipóteses funcionais que auxiliam na 

compreensão das cadeias de 

comportamentos, e assim desenvolver 

procedimentos que manejem os 

comportamentos concorrentes com a 

aprendizagem. 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Protocolo desenvolvido se 

mostrou eficaz e útil para avaliação direta 

de comportamentos pré-estabelecidos 

quando se deseja avaliar sinais de 

desatenção e hiperatividade no ambiente 

escolar. Vale ressaltar a necessidade de 

treino dos observadores que precisam ter 

clareza dos comportamentos a serem 

observados, para minimizar as 

discrepâncias entre os resultados. Além 

disso, esse protocolo deve também ser 

testado em outros casos com padrões 

comportamentais associados ao subtipo 

hiperativo-impulsivo e verificado o IC nesse 

caso, ampliando assim o número de 

sujeitos e sua aplicabilidade em diferentes 

subtipos. 

 Os resultados desse trabalho 

poderão ser correlacionados com outros 

instrumentos de avaliação 

comportamental que utilizam como base o 

DSM-IV-TR, ressaltando a importância de 

medidas padronizadas de observação em 

sala de aula. Assim, a realização de sessões 

de observação, somadas aos relatos de 

pais e professores, traz grande 

contribuição no estabelecimento do perfil 

comportamental de crianças e 

adolescentes com suspeita de TDAH. 
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Conforme Achenbach e Rescorla (2004) 

discordâncias entre pais parecem estar 

influenciadas pelas diferentes exposições 

situacionais e interações parentais que 

podem conduzir a respostas distintas entre 

os informantes. Assim, quando são 

utilizados protocolos de observação 

padronizados, muitas destas discrepâncias 

podem ser amenizadas a partir dos 

registros de observação. Tal instrumento 

poderá ser utilizado no ambiente escolar 

para desenvolver estratégias de 

intervenção que melhorem o aprendizado 

escolar do aluno e na orientação aos pais, 

facilitando assim seu processo de 

escolarização. 

Futuros estudos em transtornos do 

desenvolvimento que apresentam sinais de 

desatenção e hiperatividade também 

podem se beneficiar do uso desse 

protocolo de observação, visando a 

compreensão das cadeias de 

comportamentos, o que pode auxiliar seu 

processo educacional. 
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aula de crianças e adolescentes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade: 
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AVALIAÇÃO DE UM GUIA PARA MANEJO COMPORTAMENTAL EM SALA 

DE AULA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DE DÉFICIT 

DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: UM ESTUDO DE CASO. 

 

EVALUATION OF BEHAVIORAL MANAGEMENT GUIDE FOR CLASSROOM 

OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH ATTENTION DEFICIT 

HYPERACTIVITY DISORDER: A CASE STUDY. 

 

 

RESUMO 

 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) caracteriza-se por um 

padrão persistente e grave de desatenção e/ou hiperatividade. Na escola, pode contribuir 

para dificuldades acadêmicas e de relacionamento. Esse trabalho teve como objetivos 

desenvolver um guia para manejo comportamental de desatenção e hiperatividade em 

sala de aula e avaliar sua utilização por uma professora na classe com um aluno com 

TDAH. O guia foi baseado na Análise do Comportamento. Os instrumentos para 

avaliação pré e pós-intervenção foram: Escala TDAH para Professores de Benczik, 

Inventário de Comportamentos para Crianças de 6 a 18 anos, formulário para pais 

(CBCL/6-18) e professores (TRF/6-18) e registro de observação direta de 

comportamentos. O guia foi conduzido pela professora durante três meses e 

acompanhado quinzenalmente por psicólogo. Os resultados mostraram um índice 

elevado de implementação das estratégias e uma redução de comportamentos 

característicos do TDAH, observados diretamente e verificados pelos inventários 

CBCL/6-18 e TRF/6-18. 

 

Palavras-Chave: Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, Manejo 

Comportamental, Professor, Aluno, Escola. 

 

ABSTRACT 

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is characterized by a severe and 

persistent pattern of inattention and / or hyperactivity. At school, it can contribute to 

academic and relationship difficulties. This work aimed to develop a guide for 

behavioral management of inattention and hyperactivity in the classroom and evaluate 

its use by a teacher in a class with student with ADHD. The guide is based on behavior 

analysis. The instruments for pre-and post-intervention were: Scale Benczik of ADHD 

for Teachers, Behaviors Inventory for Children 6 to 18 years form for parents (CBCL/6-

18) and teachers (TRF/6-18) and a direct observation record of behaviors. The guide 

was conducted by a teacher for three months and accompanied by a psychologist every 

two weeks. The results showed a high rate of implementation of strategies and a 

reduction in behaviors characteristic of ADHD that were directly observed and verified 

by the inventories and CBCL/6-18 TRF/6-18. 

 

Key words: Attention Deficit Disorder and Hyperactivity, Behavior Management, 

Teacher, Student, School. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente as estratégias 

multimodais de intervenção mostram 

maior eficácia no tratamento do 

Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) se comparado 

com outros tipos de abordagens 

(Barkley, 2008; Jensen et al., 2005). As 

mesmas combinam o uso de 

intervenções comportamentais e a 

utilização de medicamentos 

psicoestimulantes, quando necessário. 

No caso da intervenção comportamental 

citam-se, fundamentalmente, as 

estratégias baseadas na Análise do 

Comportamento como treino de 

professores, treino de pais, treino 

familiar para solução de problemas e 

técnicas de modificação de 

comportamento, dentre outros (Barkley, 

2008; Cabiya et al., 2008, Langberg et 

al., 2010; Ortega et al., 2010). Um dos 

aspectos considerados pela abordagem 

comportamental é o manejo de eventos 

ambientais controladores dos 

comportamentos incompatíveis com 

atenção (chamados aqui de desatenção) 

e comportamentos de 

hiperatividade/impulsividade, assim 

como outros comportamentos 

associados, a saber, oposição e desafio. 

O presente trabalho focaliza a avaliação 

e intervenção em padrões 

comportamentais de uma criança com 

TDAH no contexto de sala de aula. 

O TDAH é classificado, segundo 

o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais da Associação 

Americana de Psiquiatria - DSM-IV TR 

(APA, 2002), como um padrão 

persistente de desatenção e/ou 

hiperatividade mais frequente e grave 

do que o observado em outras crianças 

da mesma faixa etária. São 

estabelecidos vários critérios 

diagnósticos para sua identificação, 

como a presença de pelo menos seis 

sintomas de desatenção e ou 

hiperatividade/impulsividade 

persistentes durante, no mínimo, seis 

meses. Pode-se citar como exemplos de 

desatenção: não prestar atenção a 

detalhes ou cometer erros por descuido 

em atividades escolares; ter dificuldades 

para manter a atenção em tarefas ou 

atividades lúdicas e parecer não escutar 

quando lhe dirigem a palavra. Já em 

relação à hiperatividade/impulsividade, 

agitar mãos ou pés ou se remexer na 

cadeira; deixar sua cadeira em sala de 

aula ou outras situações nas quais se 

espera que permaneça sentado; correr 

ou escalar em demasia em situações nas 

quais isto é inapropriado; dar respostas 

precipitadas e ter dificuldade de 

aguardar sua vez. 

O DSM-IV TR descreve que 

cerca de 3 a 5% de crianças em idade 

escolar apresentam TDAH (APA, 

2002). Trata-se de um transtorno que 

gera preocupação por possíveis 

comprometimentos nas relações sociais, 

familiares e educacionais. O TDAH não 

está associado a déficit intelectual, mas 

de modo geral, muitas crianças com 

esse transtorno podem apresentar um 

desempenho escolar desfavorável que, 

se não identificado a tempo, pode 

causar lacunas acadêmicas que 

prejudicarão o rendimento escolar, além 

de aumentar a chance da ocorrência de 

comorbidades psiquiátricas quando 

adolescentes (Pastura, Mattos, & 

Araújo, 2005, Stefanatos & Baron, 

2007, Pfiffner, Barkley, & Dupaul, 

2008, Ramalho, 2010). 

Estudo anterior de Carreiro e 

colaboradores (2007) verificou em um 

grupo de professores de ensino 

fundamental de escolas particulares e 

públicas na cidade de São Paulo uma 

carência de informações a respeito do 

transtorno, bem como a falta de 

métodos ou estratégias específicas 

direcionadas a essas crianças no 

processo educacional. Em outro 

trabalho, Carreiro e colaboradores 
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(2010) analisaram, por meio dos relatos 

de professores do ensino fundamental 

de escolas públicas na cidade de São 

Paulo, suas expectativas e seus 

possíveis modos de lidar com alunos 

com TDAH. Foram identificados 

elementos que dificultam o trabalho 

com esses alunos, como o 

desconhecimento em relação ao 

transtorno e a baixa comunicação entre 

os professores e destes com os pais. 

Tais resultados estão de acordo com 

estudo anterior de Rossi (2008).  

Buscando melhorar o 

desempenho acadêmico através da 

análise do comportamento, Hawkins e 

Axelrod (2008) destacaram que são 

escassos os estudos sobre avaliação 

comportamental que verifiquem 

situações que mantenham o 

comportamento dispersivo. Tal 

abordagem oferece um recurso que 

auxilia na identificação de eventos 

antecedentes e conseqüentes envolvidos 

no controle de comportamentos-

problema, assim como planejar 

intervenções mais eficazes (Martin & 

Pear, 2009). Trata-se da avaliação 

funcional. Para este recurso, os 

antecedentes são considerados 

estímulos discriminativos e operações 

estabelecedoras do comportamento. As 

consequências permitem identificar 

operações de reforço negativo ou 

positivo que podem controlar o 

comportamento. O critério para definir 

um evento que segue um 

comportamento como reforçador deste é 

seu efeito sobre o aumento da 

probabilidade desse comportamento 

voltar a ocorrer. Tal relação, chamada 

de funcional implica duas condições, 

uma é a relação entre a resposta e sua 

conseqüência e, a outra, a relação entre 

a resposta e os estímulos que a 

antecedem e que estavam presentes na 

ocasião em que a resposta foi reforçada.  

A suscetibilidade às 

consequências das próprias ações das 

pessoas sobre o ambiente foi uma das 

características básicas do 

comportamento humano que 

possibilitou a Skinner entender a 

relação que o comportamento operante 

estabelece com o ambiente em função 

dos eventos que o antecedem e os que o 

seguem (Skinner, 2007). Controles de 

estímulos permitem prever em termos 

probabilísticos e funcionais como 

manter, aumentar, diminuir ou extinguir 

comportamentos mediante o manejo de 

estímulos antecedentes e consequentes 

(Neves et al., 1999; Sério, Andery, 

Gioia, & Micheletto, 2002; 

Albuquerque & Melo, 2005). 

No caso de situações escolares, o 

professor, sempre que possível, deve 

identificar e estimular padrões de 

comportamento no aluno que sejam 

compatíveis com repertórios 

apropriados ao contexto escolar, 

sobretudo aqueles envolvidos na 

aprendizagem acadêmica. Alguns 

transtornos psiquiátricos da infância e 

da adolescência podem ter associados 

repertórios comportamentais que 

causam prejuízos na situação de 

aprendizagem escolar, por exemplo, a 

desatenção e a hiperatividade no 

TDAH. Quando uma criança ou 

adolescente apresenta um quadro de 

TDAH, um professor capacitado pode 

manejar diversas variáveis do contexto 

escolar para amenizar os 

comportamentos característicos desse 

transtorno. Com base nessas 

considerações, esse trabalho teve como 

objetivos: a) desenvolver um guia para 

professores cujo objetivo é o manejo 

comportamental em sala de aula de 

sinais de desatenção e hiperatividade de 

alunos com TDAH, b) aplicar e avaliar 

a eficácia deste guia em um estudo de 

caso com um aluno com TDAH. 

MÉTODO  

Participantes 

O estudo foi realizado com uma 

criança do sexo masculino de 11 anos 
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de idade, cursando o 5º ano do ensino 

fundamental I em uma escola pública da 

cidade de São Paulo e sua respectiva 

professora. A criança foi diagnosticada 

com TDAH de acordo com os critérios 

clínicos do DSM IV (APA, 2002), 

realizado por psiquiatra. A professora 

da criança era formada em letras, 

trabalhava há sete anos na instituição e 

ministrava 5 aulas semanais de 

português para a classe do participante 

dessa pesquisa. A sala do aluno era 

composta por 34 alunos, sendo a escola 

bem conservada e organizada. Todos os 

procedimentos metodológicos aqui 

descritos foram submetidos e aprovados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(Processo nº 1169/09/2009 e CAAE nº 

0067.0.272.000-09). 

Instrumentos de Avaliação 

Para verificar comportamentos 

de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade da criança 

foram utilizados os seguintes 

instrumentos: 

a) Escala de Transtorno de Déficit de 

Atenção e/ou Hiperatividade: Versão de 

Professores de Benczik (Benczik, 

2000): A escala avalia, a partir das 

respostas de professores aos itens, 

indicadores comportamentais em quatro 

áreas específicas (1) déficit de atenção; 

(2) hiperatividade/impulsividade; (3) 

problemas de aprendizagem e (4) 

comportamento anti-social.  

b) Inventários de Comportamentos para 

Crianças de 6 a 18 anos, formulário para 

pais ou cuidadores (CBCL/6-18) e 

formulário para Professores (TRF/6-18) 

(Achenbach & Rescorla, 2001, 2004). 

Os itens dos inventários são distribuídos 

em diferentes escalas: as escalas de 

competências na realização de 

atividades sociais e desempenho 

escolar; escalas das síndromes de 

problemas de comportamento, escalas 

orientadas pelo DSM, escalas de 

problemas internalizantes, escala de 

problemas externalizantes; e escala de 

problemas totais emocionais 

comportamentais. Alguns dos 

problemas de comportamento que os 

inventários avaliam são ansiedade e 

depressão, queixas somáticas, 

isolamento e depressão, 

comportamentos de violação de regras, 

agressividade, problemas de déficit de 

atenção e hiperatividade, problemas de 

oposição e desafio e problemas de 

conduta, competências escolares e 

sociais, dentre outros. De acordo com a 

escala original, pontuações ponderadas 

(escores T) do CBCL/6-18 e do TRF/6-

18 são distribuídas nas seguintes faixas: 

(1) Faixa normal (escores abaixo de 50); 

(2) Faixa limítrofe: escores de 65 a 69 e 

(3) Faixa clínica: escores ≥ 70. 

(Achenbach; Rescorla, 2001, 2004). 

Para esse estudo, foram utilizados 

apenas os índices de “Problemas de 

Atenção”, “Violação de Regras”, 

“Comportamento Agressivo” da Escala 

das Síndromes e “Problemas de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade” e 

“Problemas de Oposição e Desafio” das 

Escalas orientadas pelo DSM. 

c) Registro de observação de 

comportamentos de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade em sala de 

aula (Araújo et al., 2011). Para 

operacionalizar o padrão dos 

comportamentos de desatenção, estes 

foram nomeados como padrão 

comportamental de desatenção e 

facilmente distraído. Os 

comportamentos de hiperatividade 

foram nomeados como padrão 

comportamental de inquietação, 

movimentação e agitação. Os 

comportamentos de impulsividade 

adotaram o mesmo nome: padrão 

comportamental de impulsividade. A 

observação da freqüência desses 

comportamentos foi padronizada 

mediante um protocolo que seguiu os 

critérios clínicos do manual da 
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Associação Americana de Psiquiatria - 

DSM IV-TR para o TDAH (APA, 

2002), assim como os itens da Escala de 

Transtorno de Déficit de Atenção e/ou 

Hiperatividade: Versão de Professores 

de Benczik (2000). 

Instrumento de Intervenção 

A intervenção em sala de aula 

foi realizada com uso de um guia de 

orientações baseado nas sugestões de 

Barkley e Murphy (2008) para manejo 

de sinais de TDAH em crianças e 

adolescentes e, nos resultados do 

registro de observação de 

comportamentos de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade de 

crianças com diagnóstico de TDAH. 

Para detalhes sobre o desenvolvimento 

do guia remeta-se a Araújo e 

colaboradores (2011). O guia apresenta 

uma breve definição do TDAH e 

sugestões para manejo dos 

comportamentos característicos desse 

transtorno no ambiente escolar. As 

ações com respectivas 

operacionalizações e estratégias são 

mostradas no Quadro 1. 

Procedimentos 

Antes e após a intervenção 

foram aplicados os instrumentos de 

avaliação. O CBCL foi respondido pela 

mãe e o TRF pela professora. O 

protocolo de observação foi preenchido 

por um psicólogo com treinamento em 

registro de observação sistemática e 

formação em análise do 

comportamento. 

O uso do guia abrangeu um 

período de três meses e foi 

acompanhado durante sete encontros 

quinzenais do psicólogo com a 

professora onde ocorriam orientações e 

discussões sobre o procedimento com o 

preenchimento de 12 registros semanais 

na forma de checklist, que visavam o 

controle do cumprimento das 

orientações e justificativas, quando as 

estratégias não eram implementadas. 

Nas respostas ao checklist foi 

estabelecido: (0) para estratégia não 

utilizada nas aulas; (1) estratégia 

utilizada apenas em algumas aulas ou 

dias e (2) estratégia incorporada 

diariamente nas aulas. 
 
Quadro 1: Ações com respectivas operacionalizações e estratégias das intervenções propostas pelo guia.  

Ação Operacionalização Estratégia 

1. Estabelecer regras 

com os alunos. 

Ao estabelecer regras, certificar-se de que elas sejam aceitas 

coletivamente, pois elas devem ser utilizadas como estabelecedoras 

de limites e relembradas constantemente. 

CE 

 

2. Comunicar o tempo 

no decorrer da aula. 

Deixar claro o tempo que será disponibilizado e informar 

sistematicamente o seu decorrer. 

3. Ressaltar informações 

importantes. 

Colocar lembretes, dicas e sugestões em locais acessíveis à criança 

ou adolescente. Fazer lista de atividades diárias. 

4. Sentar o aluno perto 

do professor. 

Trazer o aluno para localizações mais próximas do professor dentro 

da sala de aula. Requisitar a atenção do aluno constantemente (trazer 

o aluno todo o tempo para atividade). 

5. Desenvolver 

autonomia. 

Oferecer instruções para o aluno organizar suas atividades de estudo 

em sala e em casa. 

6. Fracionar a carga de 

trabalho total. 

Fracionar os exercícios e atividades com repetição de instruções entre 

eles. Solicitar atividades de modo direto, objetivo, dividindo as 

tarefas. 

7. Utilizar atividades e 

textos com destaque. 

Destacar as partes mais importantes de uma atividade, ou questão de 

prova, texto, para que o aluno possa direcionar a atenção para elas.  

8. Diversificar o material 

utilizado. 

Utilizar materiais diferentes, reciclados, papel colorido, revistas 

jornais. 

9. Mesclar atividades de 

baixa e alta atratividade. 

Intercalar atividades que sejam potencialmente menos atrativas com 

atividades com as mais atrativas visando manter o nível de interesse 

do aluno. 

10. Comunicar-se com Estabelecer parcerias eficazes com a família, fornecendo informações 
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os pais. a ela de seu trabalho buscando ações sinérgicas de comunicação 

constante. 

11. Manter o bom humor 

e não se desgastar por 

pouco. 

Concentrar seus esforços nas atividades ou tarefas importantes em 

longo prazo, como aprendizado escolar, relação com os outros alunos 

e professores, e não em tarefas menos importantes, como limpar ou 

catar algo. 

12. Estimular o autocon-

trole e percepção. 

Atribuir atividades ao aluno para as quais ele próprio possa ser 

responsável e que o auxiliem a perceber como foi o seu desempenho 

e as relações de dependência entre atividades diferentes.  

13. Evidenciar aspectos 

positivos do compor-

tamento do aluno. 

Aumentar os elogios, aprovação e apreciação de modo mais curto 

quando algo for realizado adequadamente.  

Rf 14. Usar o retorno 

imediato. 

Agir rapidamente após um comportamento, propiciando imediato 

retorno. Não exagerar nas expressões verbais. 

15. Aumentar frequência 

das consequências. 

Proporcionar conseqüências com maior frequência para o 

comportamento do aluno(a).   

16. Aproximar-se mais 

ao comunicar-se. 

Ir até ao aluno(a), tocá-lo na mão, braço ou ombro, olhar nos olhos, 

dizer brevemente o que quer comunicar e encorajar a criança a repetir 

o que acabou de dizer. 

CERf 

Legenda: (CE): Predomínio do controle do comportamento pelos estímulos antecedentes; (Rf): 

Predomínio do controle do comportamento pelo uso de reforçadores positivos para comportamentos 

adequados e (CERf): Predomínio do controle do comportamento mediante manejo de antecedentes e 

reforçadores positivos para comportamento adequados. 
 

RESULTADOS 

 Serão apresentados a seguir os 

resultados referentes aos encontros para 

acompanhamento da implementação do 

guia pela professora. Os resultados da 

avaliação pré e pós intervenção 

referentes à criança encontram-se nas 

Tabelas 1, 2 e 3 e serão discutidos após 

a apresentação dos encontros com a 

professora.  

Resultados dos encontros referentes à 

aplicação do guia 

Primeiro encontro: leitura junto à 

professora do guia envolvendo aspectos 

conceituais do TDAH. Apresentação à 

professora dos registros de freqüências 

de comportamentos de desatenção e 

hiperatividade/impulsividade do aluno 

que fez parte do estudo de caso. 

Segundo encontro: treino da professora 

para utilização das estratégias presentes 

no guia. Cada estratégia foi apresentada 

e discutida com ilustração de exemplos 
de como elas poderiam ser aplicadas. 

Foi solicitado que a professora 

utilizasse os procedimentos sugeridos 

no manual e que preenchesse 

semanalmente um checklist com 

descrições da freqüência e das 

dificuldades na sua utilização. Foi dito 

também que acompanhamentos 

quinzenais seriam feitos para a 

discussão da utilização do guia e análise 

do checklist. 

Terceiro encontro: a professora foi 

indagada sobre como estava o processo 

com o aluno, disse ter começado a 

utilizar as estratégias indicadas e que o 

havia mudado de lugar, procurando 

elogiá-lo mais e que tinha conversado 

mais com ele. Destacou como 

dificuldade na implementação de 

algumas estratégias a falta de tempo e o 

número de alunos na sala. 

Quarto encontro: perguntada sobre o 

aluno e as modificações que foram 

implementadas, a professora disse que 

ocorreram muitos trabalhos em grupo, 

em função da Feira de Ciências, e que 

ele havia participado das atividades 

propostas. Não havia notado nada de 

diferente nas últimas semanas, e 
percebia que ele estava muito bem 

enturmado. Tinha conversado com ele 

sobre sua escrita, e informou que ele 

havia começado a fazer exercícios de 

caligrafia em casa. 
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Quinto encontro: a professora estava 

alegre e falava que a semana de ciências 

havia sido um sucesso. Disse que ficou 

orgulhosa dos alunos, destacando a 

participação do aluno participante desta 

pesquisa. Vinha seguindo todas as 

orientações, colocado lembretes no 

canto da lousa, o elogiando bastante. 

Porém, não conseguia saber qual era o 

limite certo dos elogios.  

Sexto encontro: a professora disse que 

sentia que o aluno havia melhorado 

bastante, mas que ainda tinha 

dificuldade de implementar as 

mudanças que envolviam as lições, e 

que também não conseguia acompanhar 

adequadamente os trabalhos de casa. 

Acreditava que o aluno precisaria mais 

da ajuda dos pais. Disse que os 

encontros ajudavam a repensar o seu 

conteúdo programático e seu método. 

Sétimo encontro: a professora afirmou 

que já fazia praticamente tudo que 

estava indicado no guia, entretanto na 

avaliação do checklist observou-se que 

as estratégias que envolviam mudanças 

de procedimentos didático-pedagógicos 

e contato com os pais foram utilizados 

poucas vezes. 

Resultados das avaliações pré e pós-

intervenção referentes ao aluno  
Os resultados da avaliação 

inicial da Escala de TDAH versão para 

professores da Benczick (2000) podem 

ser vistos na Tabela 1. De acordo com o 

percentil atingido, verificou-se que o 

aluno apresentou mais comportamentos 

de desatenção do que hiperatividade e 

impulsividade. Os índices de 

comportamentos anti-sociais e 

problemas de aprendizagem encontram-

se dentro de valores esperados para a 

idade. Entre a pré-intervenção e pós-

intervenção houve uma diminuição da 

pontuação em todas as escalas com 

predomínio da escala de déficit de 

atenção seguida pela escala de 

problemas de aprendizagem. 

 
Tabela 1: Escala de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Benczik (Versão para professores) 

 Déficit de 

Atenção 

Hiperatividade/ 

impulsividade 

Problemas de 

aprendizagem 

Comportamento 

Anti-social 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

TOTAL 85 74 14 12 51 37 15 08 

PERCENTIL 95 90 10 1-5 70 45 65-70 20 

Dif. do Total 

(Pós-Pré) 
-11 -02 -14 -07 

 

Os resultados referentes às 

escalas de problemas de atenção, 

violação de regras, comportamento 

agressivo, problemas de déficit de 

atenção e hiperatividade e problemas de 

desafio e oposição dos inventários 

CBCL/6-18 e TRF/6-18 são 

apresentados na Tabela 2. Assim como 

na escala de Benczick, em ambos os 

inventários (CBCL/6-18 e TRF/6-18) 

verificou-se uma redução nos escores T 

após a intervenção com o guia de 

orientações para o professor. Essa 

redução foi mais expressiva nas escalas  

 

das síndromes do CBCL/6-18 em 

comparação com o TRF/6-18. A mãe 

identifica maior número de problemas 

se comparada com a percepção da 

professora. Além disso, no caso das três 

escalas das síndromes do CBCL 

observou-se que os escores T, 

compatíveis com a faixa clínica (acima 

de 70 pontos) na pré-intervenção 

diminuíram para pontuações na faixa 

limítrofe ou na faixa da normalidade 

(entre 65 e 70 pontos e abaixo de 65 

pontos, respectivamente) após a 

intervenção.  
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Tabela 2. Comparação das Escalas de Problemas de Comportamento verificados no CBCL-6/18 e  TRF.  

 

In
ve

n
tá

ri
o

 

Escala das síndromes Escalas orientadas pelo DSM 

Problemas 

de Atenção 

Escore T 

Violação de 

Regras 

Escore T 

Comportamento 

Agressivo 

Escore T 

Problemas de 

Déficit de 

Atenção e 

Hiperatividade 

Escore T 

Problemas de 

Oposição e 

Desafio 

Escore T 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós 

CBCL 71 61 72 62 79 68 60 55 66 66 

TRF 54 50 53 50 51 50 53 50 50 50 

Dif 
CBCL -10 -10 -11 -5 0 

TRF -4 -3 -1 -3 0 

 

Na Tabela 3 apresenta-se uma 

distribuição das taxas de frequência de 

respostas dos padrões comportamentais 

de desatenção, hiperatividade e 

impulsividade descritas pelo 

instrumento de observação do aluno 

antes e após a implementação do guia. 

 

Tabela 3: Taxas de frequência de respostas do padrão comportamental de desatenção, hiperatividade e 

impulsividade descritas pelo instrumento de observação do aluno antes e após a implementação do guia. 

DSM 

Padrão 

Comporta-

mental 

Comportamentos 

Frequência 

Comp.  Padrão  DSM 

Pré Pós Pré Pós Pré Pós Dif. 

D
es

at
en

çã
o

 

Desatenção 

A - Desviar o olhar do 

professor durante a 

explicação 

22.5 0 

53.5 18 

84.8 31 -53.8 

B - Desviar o olhar do 

caderno 
31 13 

C - Deixar de responder 

quando perguntado 
0 5 

Facilmente 

Distraído 

D - Envolver-se em eventos 

alheios às atividades em sala 
0 8 

31.3 13 

E - Ultrapassar o tempo 

estabelecido para concluir 

tarefas 

1.8 0 

F - Demorar a iniciar tarefas 

escolares 
29.3 5 

G - Perder coisas 0.3 0 

H
ip

er
at

iv
id

ad
e 

Inquietação 

H - Mexer-se e contorcer-se 

na cadeira 
1.5 0 

7 0 

10.5 0 -10.5 

I - Mexer mãos e pés 0.8 0 

J - Mudar de postura 4.8 0 

K - Falar em demasia 0 0 

Movimentação 

L - Levantar da carteira 3.5 0 

3.5 0 M - Andar ou correr na sala 

ou para fora da sala 
0 0 

Im
p
u
ls

i-

v
id

ad
e 

Impulsividade 

N - Ter dificuldade em 

aguardar sua vez 
0 0 

0 0 0 0 0 
O - Falar sem ser estimulado 0 0 

P - Interromper outras falas 0 0 

Nos resultados do protocolo de 

observação em sala de aula (Tabela 3) o 

aluno apresentou diversos 

comportamentos associados às classes 

“desatenção” e “facilmente distraído”. 

Por exemplo, desviar o olhar do caderno 

ou do professor, demorar em iniciar 

tarefas e ultrapassar o tempo 
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estabelecido para elas. Alguns 

comportamentos associados de 

inquietação e movimentação, em menor 

incidência que a desatenção, também 

foram verificados. Estes dados da 

observação estão de acordo com os 

achados das aplicações do CBCL/6-18, 

TRF/6-18 e a Escala TDAH da 

Benczick. Do mesmo modo que nos 

instrumentos anteriores, observou-se 

uma diminuição na frequência dos 

comportamentos característicos de 

desatenção e hiperatividade após a 

intervenção com a utilização do guia 

pela professora (Tabela 3). 

Os resultados do 

acompanhamento semanal mediante uso 

do checklist podem ser observados na 

Tabela 4. Após o início da utilização 

das estratégias, verificou-se no decorrer 

das semanas um aumento gradual na 

utilização do guia pela professora. A 

frequência de ocorrência de algumas 

das estratégias aumentou, atingindo nas 

últimas semanas oito estratégias 

incorporadas diariamente nas aulas. 
 

Tabela 4: Implementação do treino a partir de um checklist respondido pela professora a cada semana. 

(0) Não foi implementada: Estratégia não utilizada nas aulas; (1) Algumas vezes: estratégia utilizada 

apenas em algumas aulas ou dias e (2) Muitas vezes: Estratégia incorporada diariamente nas aulas. 
Semana 

Estratégias 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Média 

C
E

 

1. Estabelecer regras 
com os alunos. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

1,0 

2. Comunicar o tempo 
no decorrer da aula. 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,7 

3. Ressaltar informações 
importantes. 

0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 

4. Sentar a o aluno perto 

do professor. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

5. Desenvolver 
autonomia. 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 

6. Fracionar a carga de 
trabalho total. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

7. Utilizar atividades e 
textos com destaque. 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0,7 

8. Diversificar o 
material utilizado. 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0,7 

9. Mesclar atividades de 
baixa e alta atratividade. 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,3 

10. Comunicar-se com 
os pais. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

11. Manter o bom 
humor e não se 

desgastar por pouco. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

12. Estimular o 

autocontrole e 

percepção. 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 

R
f 

13. Evidenciar aspectos 

positivos do 

comportamento do 
aluno. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 

1,3 14. Usar o retorno 
imediato. 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1,3 

15. Aumentar 
frequência das 

consequências. 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1,7 

C
E

R
f 16. Aproximar-se mais 

ao comunicar-se. 

 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 1,8 

MÉDIA 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2  

Legenda: (CE): Predomínio do controle do comportamento pelos estímulos antecedentes; (Rf): 

Predomínio do controle do comportamento pelo uso de reforçadores positivos para comportamentos 
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adequados e (CERf): Predomínio do controle do comportamento mediante manejo de antecedentes e 

reforçadores positivos para comportamento adequados. 

 

DISCUSSÃO 

Numa perspectiva 

comportamental, intervenções no 

contexto escolar podem utilizar 

estratégias que aumentem ou 

mantenham comportamentos 

adequados, dentre elas o manejo de 

eventos antecedentes e consequentes 

relacionados com estes repertórios. As 

ações do guia se basearam 

essencialmente no controle de estímulos 

antecedentes e no uso de reforçadores 

positivos para comportamentos 

adequados. 

Estudo de revisão sistemática de 

Harrison, Thompson e Vannest (2009) 

apresentou e discutiu evidências da 

eficácia de diversos tipos de 

intervenções em casos de TDAH em 

pessoas com desenvolvimento típico. 

No estudo os autores discutem a 

eficácia de estudos de intervenção 

baseados na Análise Aplicada do 

Comportamento. Entre as estratégias e 

técnicas utilizadas destacam-se os 

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 

intervenção no contexto de sala de aula. 

Desse modo, os resultados apresentados 

neste trabalho contribuem para a 

ampliação dos estudos sobre 

intervenções em sala de aula, 

demonstrando a possibilidade de 

manejo eficaz, por parte do professor, 

de comportamentos característicos de 

desatenção e hiperatividade que 

concorrem com aqueles compatíveis 

com a aprendizagem mais adequada. 

As estratégias do guia, 

implementadas neste trabalho, foram 

estruturadas mediante tarefas simples, 

em pequenos passos e com aplicação 

sistemática de reforçadores diferenciais 

para comportamentos adequados como 

recomendado em estudos anteriores 

(DUARTE; DE ROSE, 2006). Os 

resultados desse trabalho também 

demonstram, como os estudos 

ressaltados pelo trabalho de revisão de 

Jitendra e colaboradores (2008), que 

manejo de comportamentos de crianças 

com TDAH, mediante mudanças 

simples em procedimentos pedagógicos, 

como a associação de atividades de alta 

e baixa complexidade e interesse, 

promoção de alterações nos materiais 

educacionais, a utilização de esquemas 

de reforçamento, são eficazes para 

manter o foco do aluno na atividade 

desejada pelo professor. Nessa mesma 

direção, Miranda, Presentación e 

Soriano (2002) verificaram a eficácia de 

um programa escolar multicompetente 

para o trabalho em sala de aula com 

alunos com TDAH. Em tal estudo 

foram utilizadas tarefas 

neuropsicológicas, escalas 

comportamentais, observação direta e 

registros acadêmicos de 50 crianças 

demonstrando, do mesmo modo que 

neste trabalho, uma diminuição da 

intensidade dos sinais de TDAH 

segundo pais e professores.  

Considerando que guia foi 

desenvolvido para a capacitação do 

professor, neste caso particular 

verificou-se no decorrer das semanas 

um aumento gradual na sua utilização 

pela professora, ao ponto de algumas 

estratégias terem sido incorporadas 

diariamente nas aulas. Das dezesseis 

estratégias propostas no treinamento, 

oito chegaram ao final do processo 

sendo incorporadas diariamente às 

práticas pedagógicas do professor, em 

especial as estratégias que podem ser 

implementadas imediatamente, sem 
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necessidade de alterações no 

planejamento pedagógico. Outras três 

estratégias foram utilizadas apenas 

algumas vezes na semana, e cinco 

estratégias oscilaram e não atingiram os 

resultados desejados, como dividir a 

carga de trabalho total, utilizar atividade 

e texto com destaque e comunicar-se 

com os pais. Estas últimas atividades 

exigem mais tempo do professor, que 

normalmente já se encontra bastante 

atarefado em salas de aula, com grande 

número de alunos, o que dificulta 

destinar mais tempo para planejamento 

de atividades específicas a essa 

população. Tal fato indica a viabilidade 

do uso deste guia em sala de aula.  

Entre a pré-intervenção e pós-

intervenção houve uma diminuição das 

pontuações das escalas relacionadas a 

problemas de atenção e hiperatividade 

mediante uso dos instrumentos 

padronizados. Inclusive os escores T do 

TRF/6-18 mostraram que as estratégias 

do guia também tiveram uma função 

discriminativa no controle de outros 

comportamentos-problema 

frequentemente associados à desatenção 

e hiperatividade, como violação de 

regras e comportamento agressivo 

(Harris, Doepfner, & Lehmkuhl, 2005). 

A diminuição de problemas de 

comportamento do espectro atencional e 

hiperativo também foi identificada na 

observação do comportamento da 

criança no ambiente de sala de aula. As 

ações do guia estavam baseadas no 

controle daqueles estímulos 

antecedentes e conseqüentes que se 

julgaram estar associados aos 

repertórios comportamentais de 

desatenção e hiperatividade. Embora 

respostas de agitação e movimentação 

tenham sido emitidas em menor 

freqüência que às de desatenção, ambas 

reduziram as taxas entre a pré e a pós-

intervenção.  

O ambiente escolar e a 

complexidade das tarefas envolvidas no 

comportamento de estudar exige que o 

professor esteja capacitado sobre as 

características e formas de manejo de 

comportamentos típicos do TDAH. 

Muitos desses comportamentos 

interferem consideravelmente no ato de 

estudar, como dificuldades para prestar 

atenção a detalhes, cometer erros por 

descuido em atividades escolares, ter 

dificuldades para manter a atenção em 

tarefas, parecer não escutar quando lhe 

dirigem a palavra, deixar sua cadeira em 

sala de aula ou outras situações nas 

quais se espera que permaneça sentado, 

dar respostas precipitadas e ter 

dificuldade de aguardar sua vez, dentre 

outros (APA, 2002). Alunos com 

TDAH possuem dificuldades para 

concentrar-se, desse modo, quando se 

manejam estímulos do ambiente que 

agem como distratores é possível 

controlar o comportamento-problema e 

propiciar a emissão de novos 

comportamentos alternativos (Dupal & 

Weyandt, 2006). 

 Em curto prazo, o programa 

descrito nesse trabalho se mostrou 

eficiente para o manejo de 

comportamentos da criança participante. 

Todavia, é preciso verificar a 

manutenção dos comportamentos, bem 

como a necessidade de aumento do 

treino dos professores sobre as 

necessidades específicas de crianças e 

adolescentes que apresentam sinais do 

TDAH. Na mesma linha, Rossi (2008) 

considera que o nível de conhecimento 

dos professores do ensino fundamental 

sobre TDAH possibilita a organização 

de intervenções pontuais que agem 

como estratégias tanto pedagógicas 

quanto comportamentais, para melhorar 

o desempenho escolar dos alunos. O 

resultado de seu estudo aponta para uma 

falta de conhecimentos e 

esclarecimentos dos professores com 

relação aos sintomas do transtorno. 

 Estudos como o de Tresco, 

Lefler e Power (2010) demonstram que 
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as intervenções psicossociais melhoram 

o desempenho do aluno durante a 

implementação do processo, embora 

necessite de um acompanhamento mais 

especializado quando comparado com 

as demais crianças não diagnosticadas 

com TDAH, o que reforça a 

necessidade de equipe interdisciplinar 

de apoio à prática docente. Todavia, 

mais estudos que verifiquem a 

manutenção do comportamento após o 

término da intervenção se fazem 

necessários. 

CONCLUSÃO 

A aplicação do guia no presente 

estudo de caso se mostrou viável e 

eficaz no controle de diversos 

comportamentos de desatenção e 

hiperatividade, assim como de outros 

problemas comumente associados ao 

TDAH. Mesmo este trabalho não se 

preocupando com a identificação do 

maior número possível de variáveis que 

controlam os comportamentos do aluno, 

a redução dos escores dos instrumentos 

padronizados utilizados evidenciam 

uma melhora expressiva dos problemas 

comportamentais em sala de aula 

mostrando a eficácia de intervenções no 

ambiente escolar para alunos com 

TDAH. 

 Vale ressaltar que, mesmo com 

o semestre em andamento, os resultados 

obtidos foram bons, o que vislumbra a 

possibilidade de obter resultados ainda 

melhores, caso estas estratégias 

fizessem parte do projeto político e 

pedagógico da instituição de ensino, não 

ficando apenas sob a responsabilidade 

do professor que acompanha um aluno 

com TDAH. Assim, incorporar 

estratégias no planejamento escolar que 

visem auxiliar o professor a lidar com 

dificuldades específicas de seus alunos, 

é fundamental para que a escola possa 

desenvolver ao máximo o potencial de 

aprendizagem de seus alunos. 

Outros trabalhos deverão 

focalizar junto ao professor aquelas 

estratégias de maior custo para o 

professor e que no presente estudo 

foram utilizadas apenas algumas vezes 

na semana. Por exemplo, a utilização de 

atividades e texto com destaque e 

comunicar-se com os pais. 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 aumentar a habilidade do 

professor nas técnicas de manejo 

comportamental em situação de sala de 

aula que os capacitem para a utilização 

mais eficaz destas estratégias com 

alunos com TDAH.  
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