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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. Foi 

elaborado um programa de treinamento com os professores para manejo comportamental 

em sala de aula, de alunos diagnosticadas com TDAH, sob a forma de um Guia que foi 

aplicado em quatro crianças. Aqui será apresentado um estudo de caso de um desses 

alunos e seu respectivo professor. Trata-se de um aluno do sexo masculino com onze 

anos completos, cursando o 5º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública da 

cidade de São Paulo. Os instrumentos utilizados (tanto os de relato quanto o de 

observação) caracterizaram um padrão comportamental com predomínio de sinais de 

desatenção. A partir disso, foi implementado o protocolo com um Guia de intervenções e 

um checklist que avaliou a implementação das propostas que foram utilizadas em um 

período de 3 meses. Os resultados do acompanhamento semanal mediante uso do 

checklist indicou um aumento gradual na utilização das estratégias. 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. Cinco estratégias não chegaram a ser 

implementadas, sendo justificadas como aquelas relacionadas ao contato do professor 

com a família ou com mudanças que exigiam maior demanda de trabalho. Conclui-se que 

a aplicação do Guia se mostrou viável e eficaz no manejo de diversos comportamentos 

relacionados à desatenção e à hiperatividade, assim como de outros problemas 

associados ao TDAH. Ainda que este trabalho não tenha buscado esgotar as possíveis 

variáveis que controlam os comportamentos do aluno, a redução dos escores evidenciou 

uma melhora expressiva dos problemas comportamentais em sala de aula com alunos 

com TDAH. 


