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RESUMO

Na contemporaneidade percebe-se um crescente número de crianças que
são diagnosticadas com o Transtorno de Déﬁcit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH) nas escolas e, embora haja esforços signiﬁcativos
da equipe docente para melhor atende-las, o pouco conhecimento sobre o
assunto pode diﬁcultar a tarefa. O TDAH causa um grande impacto na
aprendizagem, pois tem como consequência as diﬁculdades de atenção e
de comportamento, prejudicando a compreensão de assuntos, a
socialização, dentre outras coisas, trazendo consequências que duram por
toda vida. Este estudo teve como objetivo principal conhecer mais
profundamente as especiﬁcidades do transtorno através da ótica
neuropsicopedagógica e suas contribuições no processo interventivo; de
forma especíﬁca tentou-se compreender as diﬁculdades implícitas no
transtorno e buscar estratégias que possibilitem a aprendizagem e o
desenvolvimento pleno da pessoa com TDAH. Assim, a partir do
conhecimento da Neurociência, buscamos compreender como a
Neuropsicopedagogia pode contribuir para a prática pedagógica e para
orientação da família em como colaborar positivamente para a
aprendizagem do indivíduo com o transtorno, fora do ambiente escolar.
Para este estudo foi empregada uma metodologia bibliográﬁca com
caráter exploratório, que nos permitiu trazer orientações, sugestões de
jogos e atividades com intuito de ajudar educadores e familiares a se
tornarem agentes das mudanças neurobiológicas que levam à
aprendizagem da pessoa com TDAH. Os resultados obtidos mostram que
intervenções precoces realizadas pelo neuropsicopedagogo em conjunto
com a equipe pedagógica contribuem signiﬁcativamente para que a
criança com TDAH alcance níveis de desenvolvimentos satisfatórios em
seu processo de aprendizagem superando, assim, eventuais dificuldades.
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