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As dificuldades de aprendizagem têm sido tema de diversos estudos nas áreas da 
Pedagogia, Psicologia e Neurociências as quais têm contribuído para a compreensão 
da multiplicidade de fatores associados a elas, como as habilidades cognitivas, 
repertórios comportamentais, saúde mental do aluno, integração família-escola e 
práticas pedagógicas. Desse modo, é fundamental propiciar condições escolares 
adequadas, bem como refletir sobre maneiras de superar as dificuldades de 
aprendizagem sem, com isso, cair na estigmatização e no preconceito. Faz-se 
necessário pensar possibilidades de lidar com a diversidade e criar preceitos para 
melhorar a qualidade do processo ensino-aprendizagem no ambiente escolar. Em 
crianças identificadas com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH), comportamentos de impulsividade, dificuldades para focar a atenção e 
concentração, agitação motora, hiperatividade, déficit de controle inibitório dos 
impulsos são queixas frequentes de seus pais e professores. São esses padrões de 
comportamentos que provocam os maiores prejuízos na adaptação escolar desses 
alunos e geralmente concorrem com repertórios comportamentais adequados para o 
aprendizado acadêmico. O presente trabalho tem por objetivo discutir o papel do 
professor na instalação e manutenção de repertórios comportamentais compatíveis 
com a aprendizagem de escolares com TDAH. Cabe ao professor estabelecer quais 
mudanças comportamentais relevantes quer obter no aluno relacionadas ao 
conhecimento que quer transmitir, e quais comportamentos devem ser desenvolvidos, 
de modo a garantir a autonomia do aluno. Tais objetivos do professor visam a criar os 
parâmetros necessários para avaliar o desenvolvimento do aluno e a eficácia das 
técnicas de ensino utilizadas. Assim, é possível concluir que é função do professor 
planejar as contingências de reforçamento (CR) instrucionais, dispostas na forma de 
procedimentos de ensino, sob as quais os alunos melhor aprendem, possibilitando 
uma educação prazerosa e produtiva, sem práticas aversivas. No caso específico do 
TDAH, compete ao professor desenvolver estratégias de ensino, fomentando 
ativamente condições para o aprendizado, manejando CR e reforçando 
comportamentos compatíveis com os objetivos escolares. Quando se fala em 
desatenção está se falando de comportamentos incompatíveis (por exemplo, desviar o 
olhar do professor durante a explicação) com uma classe de respostas que 
normalmente é chamada de atenção. A atenção é comportamento necessário para 
responder apenas a certos aspectos escolhidos, sendo um bom exemplo de 
comportamento. O processo central é discriminação e o ensino consiste em arranjar 
as CR apropriadas, criando possibilidades de manejo eficaz, por parte do professor, de 
comportamentos característicos de desatenção e hiperatividade, permitindo a 
expressão de comportamentos que ampliem a eficácia do aprendizado escolar, 
formando o aluno para o autogoverno. 
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