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“A PHDA não é um problema de não saber o que se faz, 

mas sim de conseguir fazer o que sabe que deve ser feito.” 

 

 

Russell Barkley, 1998 
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Introdução 

 

De entre as perturbações do neurodesenvolvimento comuns na infância, que 

resultam de alterações no funcionamento do sistema nervoso, destaca-se pela sua 

prevalência, a Perturbação de Hiperatividade com défice de Atenção (PHDA). Esta 

problemática afeta 5% a 8% das crianças em idade escolar, sendo mais comun no sexo 

masculino, com um rácio aproximado de 2:1 nas crianças e de 1,6:1 nos adultos (APA, 

2014). Em média, em cada 20 alunos na sala de aula, uma criança tem PHDA. 

É a problemática mais investigada no campo da saúde mental de crianças e 

adolescentes. De acordo com a CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 

estima-se que 4,4 milhões de crianças e adolescentes com idades compreendidas entre os 

4 e 17 anos tenham recebido o diagnóstico de hiperatividade, segundo os dados 

provenientes do National Institute of Mental Health and the Departement of Education 

(Ganem, 2008). Segundo a Associação Portuguesa da Criança Hiperativa (2009), estima-

se que existam cerca de 35 a 50 mil crianças com esta perturbação. Nos últimos anos, 

ocorreu um aumento do número de casos, devido a uma maior sensibilidade de 

professores, pediatras e pedopsiquiatras na sua identificação. A informação em torno da 

PHDA, tem ao longo de décadas, evoluído cientificamente, em termos de conceito, de 

causas, sintomatologia e consequências nos vários domínios, que indicam o impacto da 

PHDA na sociedade.  

A história evolutiva do conceito de Perturbação de Hiperatividade com Défice de 

Atenção construiu-se ao longo dos anos, desde o final do século XIX até um maior 

consenso nos anos da década de 90. Do conceito de “Defeitos Mórbidos de Controle 

Moral” passou a ser redefinida para “Reação Hipercinética da infância, segundo os 

critérios de diagnóstico (Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders; DSM-II) 
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Mais tarde, surgem novos estudos que originam consenso e identificação dos sintomas, e 

surge a classificação no DSM-III (1980) de “Distúrbio de Défice de Atenção”, com 

enfoque primordial nos sintomas de desatenção observados na prática contante de estudos 

(Bellini & Benzick, 2008). 

Ao longo do tempo, foram realizadas várias testagens e consolidações de 

investigações e hipóteses. Destacaram-se investigações sobre a hereditariedade, genética 

molecular, neuroimagem e confirmação de novas teorias neuropsicologias de 

investigação.  

Por conseguinte, anos mais tarde, com o aprofundamento da temática, chegou-se 

ao consenso acerca da presença de sinais de impulsividade com os défices de atenção, 

sendo os critérios e o conceito novamente revisto e alterado para “Distúrbio Hiperativo 

de Défice de Atenção” DSM-III-R (1987), incluído na categoria dos distúrbios do 

comportamento (Sena & Souza, 2008) 

Continuamente, começou a perceber-se que para além dos sintomas de problemas 

de comportamento, atividade motora excessiva, défice de atenção e de autocontrolo, a 

PHDA tinha consequências em vários domínios da vida da criança, nomeadamente na 

esfera escolar e familiar (Barkley et al., 1985).  

Atualmente, o DSM-IV (2012) e DSM-V (2015) denomina a “Perturbação de 

Hiperatividade com Défice da Atenção”, sendo este o termo utilizado por toda a 

comunidade científica mundial. 

Barkley (2000) define a PHDA como: “um distúrbio do desenvolvimento 

caraterizado por graus desenvolvimentais inapropriados de desatenção, sobreatividade 

e impulsividade. Estes surgem frequentemente no início da infância; são de natureza 

relativamente crónica e não são devidos a lesão neurológica, défices sensoriais, 

problemas de linguagem ou motores; atraso mental ou distúrbio emocional grave. Estas 
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dificuldades estão tipicamente associadas com défices de autorregulação do 

comportamento e da manutenção de um padrão consistente de realização ao longo do 

tempo” (p.12). 

Parker (2003) caracteriza a PHDA por um desenvolvimento desajustado das 

aptidões atencionais, bem como, de impulsividade e/ou hiperatividade”.  

A PHDA é um quadro clínico em que se apresentam alterações comportamentais, 

derivado a alterações no controlo dos impulsos e nas capacidades de manutenção dos 

processos atencionais, originando a hiperatividade física. Segundo o DSM-IV/APA 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders/APA, 2002) são considerados três 

subtipos consoante o padrão sintomático identificado, predominante nos últimos seis 

meses, o tipo predominantemente desatento, o tipo predominantemente hiperativo-

impulsivo e o tipo misto. Os sintomas podem ainda categorizar-se em ligeiros, moderados 

e graves e afetam a dinâmica escolar e os resultados escolares. 

Os critérios de diagnóstico da PHDA, segundo o DSM-V (2015), consistem num 

padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade frequente, que 

interfere no funcionamento ou desenvolvimento, e que pode ser, especificamente de 

apresentação combinada (se estão presentes os critérios de desatenção e hiperatividade-

impulsividade), de apresentação predominante de desatenção, se está preenchido o 

Critério A1 (desatenção) mas não o Critério A2, durante os últimos 6 meses 

(hiperatividade-impulsividade). E a apresentação predominante de hiperatividade em que 

é preenchido o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade), mas não o critério A1 

(desatenção), durante os últimos 6 meses. Os sintomas podem ainda categorizar-se em 

ligeiros, moderados e graves, de acordo com a sua frequência e intensidade. 

No contexto escolar verificam-se problemas cognitivos associados, que originam 

dificuldades intelectuais ligeiras, resultados académicos oscilantes e deficitários e 
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dificuldades no discurso verbal, no entanto, a vocalização é excessiva. Verificam-se 

dificuldades na aprendizagem da leitura e ortografia, associadas a perturbações da 

aprendizagem como a Dislexia, Disgrafia ou Discalculia. O planeamento e expressão de 

ideias é fraca e existem dificuldades ao nível da resolução de problemas verbais. A 

sintomatologia abrange ainda, perturbação auditiva, atraso na aquisição da capacidade de 

discurso “interno” (voz interna) e diminuição da consciência moral (Barkley, 2002; 

Parker, 2006). 

Estas crianças/adolescentes apresentam dificuldades no cálculo numérico e 

défices na orientação visioespacial e reprodução temporal, a nível da memória de trabalho 

verbal e não-verbal. Têm pouca capacidade de planeamento, devido ao défice das funções 

executivas superiores e reduzida sensibilidade a erros e autorreflexão. Em muitos casos 

verifica-se dificuldade em dirigir e focalizar o esforço para a realização e conclusão das 

tarefas escolares, existindo pouca autonomia, pouca capacidade de lidar com a frustração 

e adaptação a novas situações. O desenvolvimento da coordenação motora é atrasado com 

predominância a movimentos motores globais desajeitados, associado a apraxia 

(perturbação motora) (Green, C.; Chee, K, 2000).  

Os problemas de comportamento em contexto de sala de aula acentuam-se, 

originando um desempenho negativo, devido à exigência do controlo da impulsividade e 

níveis sustentados de atenção, que causam sentimentos de revolta, atitudes de 

contracultura e dificuldade na interação social, nomeadamente na adolescência, afetando 

o ajuste psicossocial. 

Na fase da adolescência, a hiperatividade tende a diminuir, embora o défice de 

atenção e determinadas comorbilidades possam permanecer e piorar significativamente o 

quadro destes indivíduos (Barkley, 2002). Os problemas de adaptação às regras sociais e 

envolvimento na sociedade, tal como problemas afetivos e dificuldades de aprendizagem, 
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mantêm-se (É nesta fase que se anunciam as consequências de uma PHDA não 

diagnosticada, traduzindo-se  por uma baixa autoestima, fraca autoimagem, desmotivação 

para o trabalho escolar e índices depressivos (APA, 2014), que associados à 

impulsividade e desatenção leva com frequência, à irresponsabilidade, comportamentos 

desviantes e delinquentes, com défices no desenvolvimento emocional, e dificuldades em 

pensar e resolver problemas (Antunes, 2009). A qualidade de vida é seriamente 

comprometida nestes casos (Barkley & Benton, 2010). 

Os conflitos contínuos com o meio social e experiências de insucesso, como 

fracassos escolares repetidos e um padrão de mau desempenho escolar desencadeiam 

défices na autoestima e falta de autoconfiança. As repercussões tornam-se enraizadas e 

devastadoras na organização psicossocial do sujeito (Capelatto, Lima, Ciasca &Azoni, 

2014). O período da adolescência é sem dúvida um desafio para o jovem e também para 

a família e professores. 

O autoconceito resulta de um produto da atividade de autorreflexão do individuo, 

a partir do qual se define como um ser físico, social, espiritual e moral. No final da 

infância, os problemas relacionados com as habilidades sociais e com o desempenho 

académico, leva a que estas crianças desenvolvam um mau senso de autoconceito e é 

nesta fase que o sentimento emergente de auto competência e autoconceito está em risco. 

As perceções que estas crianças/adolescentes constroem é negativa, por terem 

consciência das suas dificuldades e por se considerarem menos capazes e diferentes 

comparativamente aos colegas da sua idade. O autoconceito em crianças com PHDA é 

inferior, sendo por isso, necessário apoio para um desenvolvimento emocional saudável 

(Maia, Garcia, Guardiano, Viana, Almeida & Guimarães, 2011). 

A autoestima traduz-se por uma imagem positiva de si próprio, por sentimentos 

de autovalorização e competência. É considerada um mecanismo eficaz de coping para 
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lidar com as adversidades que vão surgindo no dia-a-dia, predizendo a forma como as 

crianças contornam as situações menos positivas. Nos casos de PHDA, verifica-se a 

existência de baixa autoestima, pois segundo Selikowitz (2010), as crianças com PHDA 

são muito exigentes consigo próprias e têm mais propensão a ofenderem-se, desistirem, 

irritarem-se e chorarem com facilidade, revelando excessivas mudanças de humor e 

imagens negativas acerca de si próprios. Nalguns casos procuram camuflar o que sentem 

com comportamentos de exibicionismo e rebeldia e humilham os colegas de turma para 

controlarem o complexo de inferioridade.  

Aconselha-se que o diagnóstico da PHDA seja realizado o mais rapidamente 

possível, através do diagnóstico precoce, pois quanto mais cedo é elaborado o 

diagnóstico, menores são as consequências psicológicas na criança ao longo dos anos, e 

precocemente se identifica a existência de outras problemáticas associadas. Possibilita 

desde cedo a redução dos sintomas e suas consequências nos vários contextos que a 

criança interage, evitando que passem a moderados e a graves. Com acompanhamento 

atempado e frequente, são ensinadas, às crianças e aos pais, ferramentas para lidar e 

contornar a problemática, sem que tenha grandes implicações na vida diária da criança e 

para que possam crescer de forma saudável e equilibrada (Bauermeister, 2002). 

Na primeira infância é particularmente difícil distinguir, identificar e caracterizar 

determinados comportamentos característicos da PHDA, pois as crianças, nessa faixa 

etária são naturalmente ativas, energéticas e curiosas. Assim, é necessário realizar o 

diagnóstico diferencial, que consiste na diferenciação de outro tipo de problemáticas que 

poderão ser confundidas com a PHDA. Desta forma, as condições médicas, como défices 

de audição, apneia do sono e fatores farmacológicos, psiquiátricos, como ansiedade, 

perturbação de humor, perturbação desafiante de oposição e problemas de aprendizagem, 

constituem diagnósticos distintos (DSM-V, 2015). 
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Os pais, psicólogos e professores devem ter consciência que estas crianças têm 

noção das suas limitações e necessitam de todo o suporte possível para desenvolver 

competências sociais e se tornarem adultos saudáveis e equilibrados.  

A aplicação de técnicas psicológicas eficazes no âmbito escolar torna-se numa 

mais-valia, tendo em consideração os critérios de diagnóstico e sintomas característicos. 

O envolvimento da família, através de programas de treino para os pais, que ensinem a 

reforçar comportamentos socialmente adaptativos e a punirem comportamentos 

disfuncionais dos seus filhos, reduzem os sintomas de PHDA (Sonuga-Barke, 

Daley,Thompson, Laver-Bradbury,& Weeks, 2001). Tal como o apoio psicopedagógico 

no desenvolvimento de competências sociais e relações satisfatórias com os pares e 

familiares (Bauermeister, 2002). É fundamental referir que crianças com PHDA 

apresentam um limiar elevado de recompensa, ou seja, têm maior sensibilidade a 

recompensas face aos seus comportamentos, que requere níveis mais frequentes de 

reforço, comparado à criança normal (Alves, 2015). Os pais e professores têm que aplicar 

a técnica do feedback imediato a cada pequena concretização de metas escolares (Barkley, 

1989). 

A vertente terapêutica cognitivo-comportamental, é referida pela literatura 

científica, como a mais adequada e eficaz no tratamento da PHDA (Atkins et al., 1989; 

Fiel, 2015; Kelley & McCain, 1995; Simonsen, Fairbanks, Briesch, Myers, & Sugai, 

2008; Rapport, Murphy, & Bayley, 1980).  

O terapeuta deve funcionar como um treinador que entrega instruções, monitoriza 

e modela comportamentos, de forma a sinalizar adequadamente formas de 

comportamento e conduta. Através da identificação e readaptação (psicoeducação) das 

crenças disfuncionais do paciente, encorajam-se outras formas de refletir e encarar as 
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situações, desenvolvendo comportamentos facilitadores ao desenvolvimento 

biopsicossocial (Beck, 2011; Campe, 2011).   

A aplicação do programa de economia de fichas associado ao custo da resposta no 

tratamento da PHDA surgiu na década XIX, com o objetivo de reduzir comportamentos 

disruptivos a nível disciplinar no contexto educativo e ser provada a sua eficácia 

(Valadares, 2016). 

O programa de economia de fichas associado ao custo da resposta deve ser 

direcionado de forma consistente ao comportamento alvo a transformar ou manter nos 

jovens com PHDA (Lopes, 2004).   

Neste estudo de caso, procurou-se identificar, no meio escolar, os sintomas e 

necessidades da aluna com PHDA, com o objetivo de planear uma intervenção 

direcionada a essas dificuldades e fragilidades, consequentemente à problemática. 

Através da aplicação da intervenção cognitiva-comportamental, pretendeu-se reduzir a 

impulsividade e défice de autocontrolo, através da redução dos comportamentos 

inadequados e promoção de formas mais adequados de comportamento. Pretendeu-se 

ainda, promover e analisar a relação com os resultados escolares. E aumentar o 

autoconceito e autoestima, por forma a verificar os resultados escolares.  

Desta forma, pretende-se verificar se a intervenção é eficaz e se produz efeitos 

positivos a nível do comportamento, autoconceito, autoestima e resultados escolares. 

O trabalho académico é constituído por dois estudos empíricos que compreendem 

a aplicação de uma intervenção cognitiva-comportamental em contexto escolar, 

direcionada aos sintomas e necessidades da aluna com PHDA. São dois estudos distintos 

que, no entanto, se relacionam.  

O primeiro estudo intitula-se de “Intervenção cognitivo-comportamental numa 

adolescente com perturbação de Hiperatividade com défice de atenção: efeitos a nível 
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comportamental e resultados escolares”, que procura analisar, de forma geral, os efeitos 

produzidos pela intervenção a nível comportamental e rendimento escolar.  

O segundo estudo, intitulado de “Intervenção cognitiva-comportamental numa 

adolescente com perturbação de hiperatividade com défice de atenção: efeitos na 

autoestima, autoconceito e resultados escolar” procura verificar os efeitos da intervenção 

no autoconceito, autoestima e resultados escolares e analisar a relação entre o 

autoconceito e autoestima e os resultados escolares.  

Ambos os estudos apresentam dados, cujas implicações práticas, devem ser tidas 

em consideração, na medida em que representam uma abordagem prática de intervenção 

e técnicas psicológicas especializadas, claras e direcionadas na atuação dos sintomas e 

consequências da PHDA no sistema escolar. O objetivo prendeu-se com a produção de 

melhorias a nível psicossocial, escolar e familiar. As técnicas podem ser utilizadas no 

planeamento de intervenções psicológicas, na gestão comportamental em sala de aula, no 

aumento dos resultados escolares e a nível psicossocial, de forma, a possibilitar converter 

o ciclo de fatores de risco (comportamentos desviantes).  
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Estudo Empírico I: 

 

 

Intervenção cognitivo-comportamental numa adolescente com perturbação de 

hiperatividade com défice de atenção: efeitos a nível comportamental e resultados 

escolares 

 

 

Cognitive-behavioral intervention in a teenager with attention deficit hyperactivity 

disorder: behavioral effects and school results 
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Resumo 

O objetivo geral do presente estudo foi descrever e avaliar a eficácia de uma 

intervenção cognitiva-comportamental com uma adolescente de 17 anos, 

diagnosticada com Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção, 

comportamentos disruptivos e baixo rendimento académico. Este estudo insere-se 

num desenho experimental de estudo de caso A-B. A intervenção consistiu em 32 

sessões baseadas na vertente cognitiva-comportamental, tendo sido implementadas 

as seguintes estratégias: autoinstrução, automonitorização, resolução de problemas, 

reestruturação cognitiva, sistema de economia de fichas, associada ao custo da 

resposta no rendimento escolar e sobre duas categorias de comportamento disruptivo 

em sala de aula, “fora da tarefa” e “agitação”. Foram ainda abordadas rotinas de 

planificação de estudo e organização da matéria escolar face à aprendizagem. 

Os resultados validam a eficácia da intervenção cognitiva-comportamental, que após 

a sua aplicação, foram reduzidas as duas categorias de comportamento disruptivo e 

o aumento dos resultados escolares.  

Palavras-chave: Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção, 

intervenção cognitiva-comportamental, comportamento, resultados escolares. 
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Abstract 

The general objective of the present study was to describe and validate the efficiency 

of using a cognitive-behavioral intervention for a 17 years old teenager, diagnosed 

with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, disruptive behavior and low academic 

performance. This study is part of an experimental design of case study A-B. The 

intervention consisted of 32 sessions based on the cognitive-behavioral aspect, of the 

implementation of strategies of self-instruction, self-monitoring, problem solving, 

cognitive restructuring, token saving system, associated with the cost of response in 

school performance and on two categories of disruptive behavior in the classroom, 

"off task" and "shaking." Routines of planning of study and organization of the 

school subject to the learning were also approached. 

The results validate the efficiency of cognitive-behavioral intervention, which, after 

its application, reducing the two categories of behavior and increase academic 

performance. 

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, cognitive behavioral 

intervention, behavioral, school results. 
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Introdução 

A Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA) é um distúrbio 

de desenvolvimento, caraterizado por graus desenvolvimentais de desatenção, 

hiperatividade e/ou impulsividade frequente, derivados de um grupo heterogéneo de 

anomalias neurológicas, que surgem na infância e têm consequências na vida escolar e 

social da criança (Barkley, 2000).  

Deteta-se, por norma, nos primeiros anos de vida com grande probabilidade de 

persistir ao longo da vida adulta (Méa, Cazarotto, &Wagner, 2014; Mondagón, 2011). 

Segundo o DSM-V (2014), a prevalência desta perturbação ocorre em cerca de 5% nas 

crianças e adolescentes em idade escolar e 2,5% nos adultos, com maior frequência no 

sexo masculino.  

A PHDA constitui a perturbação neuro-comportamental mais frequente na idade 

pré-escolar e escolar, sendo as hipóteses de lesão neurológica, como défices sensoriais, 

problemas de linguagem e motores, atraso mental ou distúrbio emocional grave, excluídas 

da sua identificação. As dificuldades advêm dos défices de autorregulação do 

comportamento e da manutenção de um padrão consistente de realização ao longo do 

tempo (Barkley, 2000; Cunha, Silva, Lourencetti, Padula, & Capellini, 2013; Parker, 

2003).  

Os adolescentes com esta perturbação apresentam dificuldades em selecionar 

informações, iniciar atividades escolares, manter e focalizar a atenção na concretização 

de uma tarefa e dificuldades em prestar atenção a dois estímulos em simultâneo. 

Apresentam um nível excessivo de movimento corporal, que se manifesta de forma 

permanente e incontrolável, sem finalidade concreta e objetiva. Têm dificuldades em 

refletir antes de agir e prever as consequências das sua ações, que dificulta a interação 

social (APA, 2014).  
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Em sala de aula, as dificuldades acentuam-se, devido ao défice das capacidades 

de autocontrolo e auto-orientação, necessárias ao processo de ensino-aprendizagem 

(APA, 2014; Barkley, 2002. Os alunos com PHDA experienciam o contexto sala de aula 

com aversão, devido aos insucessos escolares recorrentes e feedback negativo do 

desajuste comportamental. (Bohline, 1985; Felton & Wood, citados por Lopes, 1998; 

Parker, 2003; Selikowitz, 2010). A interligação com a fase complexa da adolescência 

aumenta a probabilidade de fatores de risco, como praticar conduta antissocial, mentir, 

roubar, lutar e usar o tráfego de drogas ilegais. Gerar sistemas familiares disfuncionais, 

em que o estilo de vida é comprometido pelo sedentarismo e causar distúrbios 

alimentares, uso de nicotina, drogas e álcool (Barkley & Benton, 2010). Verifica-se um 

aumento do risco de doenças psicológicas e cardiovasculares, que comprometem a 

qualidade de vida e o desempenho de funções académicas e profissionais (Barkley & 

Benton, 2010). 

O diagnóstico e início da intervenção psicológica deve ser precoce e é realizado 

geralmente por psicólogos e psiquiatras. Quanto mais cedo é elaborado o diagnóstico, 

menores são as consequências psicológicas no adolescente ao longo dos anos, e 

precocemente se identifica a existência de outras problemáticas associadas. Os pais 

desempenham um papel de cooperação relevante, com a implementação, em contexto 

familiar, de técnicas de reforço (Antunes, 2009).   

As técnicas de reforço integram a intervenção comportamental, que visa atuar ao 

nível da hiperatividade, deficiência de autocontrolo e desobediência. Através da 

observação do registo comportamental é implementado um programa de atribuição de 

reforço positivo e negativo, designado de economia de fichas associado ao custo da 

resposta. Este programa consiste na atribuição, através de cartas coloridas, de uma 

pontuação referente ao desempenho dos alunos, em contexto sala de aula. Sempre que a/o 
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aluna/o manifestar comportamentos disruptivos é reforçada de forma negativa e punida 

com a retirada de pontos. No sentido inverso, em ação convergente, são atribuídos pontos, 

quando manifesta comportamentos ajustados, que poderão acumular e converterem-se em 

privilégios, com a realização de atividades preferidas. No início da intervenção é 

estipulada a pontuação, que servirá como recompensa, por exemplo, quando acumular 20 

pontos, a aluna poderá realizar uma atividade que goste. 

A recolha de informação da preferência de atividades é realizada através do 

preenchimento da ficha de preferências, no contacto inicial com a/o aluna/o, aquando do 

contrato terapêutico. Quanto melhor for o desempenho comportamental mais pontos são 

atribuídos e mais vezes a aluna é recompensada. É importante que não chegue aos zero 

pontos, para não desmotivar completamente (DuPaul, Guevremont, & Barkley, 1992; 

Rapport, Murphy, & Bailey, 1980). A expectativa das contingências de reforço, como 

consequência e recompensa que segue determinado comportamento, constitui uma 

técnica eficaz, com objetivo claro e específico: a melhora de comportamento (Atkins et 

al., 1989; Barkley, 2002; Cruz, Bertelli & Bianchi, 2013; Zambom, Oliveira Wagner, 

2006). 

O programa de economia de fichas direciona-se à resolução de problemas 

associados ao PHDA e constitui uma das vinte práticas, empiricamente validadas, na 

gestão de sala de aula. É útil na obtenção de melhores resultados escolares, no aumento 

dos processos atencionais e na capacidade de autonomia. Permite a eliminação de 

condutas desajustadas e aquisição das mais adequadas (Atkins et al., 1989; Fiel, 2015; 

Kelley & McCain, 1995; Simonsen, Fairbanks, Briesch, Myers, & Sugai, 2008; Rapport, 

Murphy, & Bayley, 1980). 

A complementação da vertente cognitiva é importante, na medida que integra um 

conjunto de técnicas como a autoinstrução, automonitorização, autorreforço e 



  

 
 

17 
 

reestruturação cognitiva, úteis no controlo do pensamento e estimulação cognitiva 

(Barkley, 2002; Ramalho, Senorán & González, 2009; 2011).   

A autoinstrução é uma estratégia de regulação atencional na PHDA, que permite 

através do treino, que a verbalização externa inicial na realização de tarefas escolares 

passe a uma verbalização interna. Esta verbalização em forma de orientação clarifica o 

pensamento e funciona como um guia orientador na elaboração de tarefas escolares. 

Facilita o controlo de obstáculos no processamento de informação e a categorização no 

processo de aprendizagem. É uma técnica eficaz, que possibilita interferir a nível do 

autocontrolo emocional, nomeadamente no aumento do locus de controlo interno, que 

origina uma diminuição da impulsividade, frustração e ansiedade (Ramalho, García-

Señorán, & González,2011). 

A automonitorização, segundo Parker (2003) é um método de instruir os alunos 

acerca da avaliação do seu desempenho escolar e desenvolver a capacidade de reflexão, 

que conduz a um melhor autocontrolo. A automonitorização carateriza-se pela capacidade 

de o aluno ser observador, e por isso, ter consciência do seu próprio comportamento, 

através do registo das suas observações. Com a atribuição de uma nota de 0 a 5, em 

cartões, é ensinado a aplicar o autorreforço, que desempenha um papel consolidante, na 

alteração comportamental. O aluno aprende a descriminar o seu desempenho e a 

autorreforçar-se quando manifesta comportamentos ajustados em sala de aula, 

experimentando sentimentos de satisfação, como por exemplo, “boa, consegui portar-me 

adequadamente”. 

A estimulação cognitiva, nestes casos, relaciona-se com a reabilitação 

neuropsicológica, que é uma técnica que tem vindo a ser aplicada em muitos casos de 

distúrbios que afetam o sistema nervoso, nomeadamente na PHDA (Johnstone et al., 

2012; Tucha et al., 2011). Atualmente as técnicas de estimulação cognitiva desempenham 
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um papel considerável no tratamento da PHDA, a nível do desenvolvimento da 

flexibilidade cognitiva, habilidades cognitivas, treino da vigilância e dos processos 

atencionais (Alves, 2015).  

Contextualização do Caso 

Caracterização Sociodemográfica da Paciente 

A Luísa (nome fictício) foi selecionada da população escolar por se encontrar 

diagnosticada com PHDA, segundo os critérios do DSM V (2014), pelos serviços de 

psicologia da escola e pela avaliação de um relatório médico do pedopsiquiatra. 

É uma adolescente de dezassete anos, que frequenta o décimo primeiro ano de 

escolaridade, numa escola pública distanciada a breves quilómetros da sua residência. 

Vive em meio rural, numa aldeia. 

Pertence a um agregado familiar composto pelo pai, mãe, irmão e avó. Os pais são 

casados, a mãe tem 44 anos e o pai 46 anos de idade. O irmão tem oito anos de idade e a 

avó 66 anos. O pai e a mãe da “Luísa” têm como habilitações académicas o 2º ciclo de 

estudos e a nível profissional, o pai é mecânico e a mãe é doméstica, reunindo algum 

equilíbrio financeiro, com habitação própria. O ambiente familiar era estável, 

caraterizado por relações cordiais entre todos os elementos da família. 

Relativamente, às relações interpessoais, a “Luísa” encontrava-se bem-adaptada, 

relacionava-se com colegas que pertencem ao contexto escolar e extraescolar.  

A mãe, encarregada de educação, revelava-se preocupada com o desempenho da 

educanda, estabelecendo uma dinâmica presente e cooperadora com a instituição escolar. 

Descreve-a como uma menina de bom coração, prestável e divertida (SIC), no entanto, 

considera-a muito impulsiva e feita no ar (SIC). Na aldeia onde habitam, é julgada pela 

maioria das pessoas, que a vêm como a tolinha (SIC), por a considerarem diferente.  
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Nos tempos livres praticava atividades que a mãe caraterizava como disparatadas 

e radicais, como andar velozmente de bicicleta nas fragas do rio, andar de skate e jogar 

à bola na rua, de forma explosiva, ao ponto de partido vidros dos carros com a bola 

(SIC). Estas situações, tal como as dificuldades de aprendizagem causavam angústia e 

tristeza à sua mãe. A “Luísa” apresentava um rendimento académico no limiar satisfatório 

e problemas de comportamento na sala de aula. Demonstrava desinteresse e falta de 

esforço na conclusão de tarefas escolares e permanecia num estado agitado e distraído a 

determinadas disciplinas escolares, nomeadamente às que exigem maior esforço na 

aprendizagem, como o português, inglês e geometria descritiva.  

As atividades que a “Luísa” mais gostava de praticar eram, jogar futebol com o 

irmão e um primo mais novo, jogar futsal com as colegas, jogar no computador e andar 

de bicicleta.  

Motivo de intervenção psicológica 

A “Luísa” encontrava-se, ao abrigo do Decreto-lei nº 3/2008 de 7 de janeiro 

(Portugal, 2008), submetida a um Programa Educativo Individual, que constam medidas 

inerentes a um Currículo Específico Individual (artigo 21º) com Apoio Pedagógico 

Personalizado (artigo 17º), à disciplina de Português e Geometria Descritiva, Adequações 

curriculares individuais (artigo 18º), Adequações no Processo de Avaliação (artigo 20º) e 

apoios complementares à Educação Especial designadamente a articulação com os 

Serviços de Saúde e Serviços de Psicologia. 

 A equipa multidisciplinar de apoio aos alunos com necessidades educativas 

especiais (NEE) avaliou a paciente em questão, tendo em conta, a elaboração do plano 

especifico individual (PEI). Através da informação do relatório médico do pedopsiquiatra 

e dos relatórios técnicos dos serviços de psicologia, apuraram-se os dados referentes às 

funções do corpo. A análise de informação do conselho de turma, face ao desempenho 
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escolar, serviu para a avaliação pedagógica da atividade e participação. E a consulta de 

informação aos pais, serviu para apurar a vertente dos fatores ambientais, correspondentes 

à Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), que servem de métrica à Educação 

Especial (Organização Mundial De Saúde, 2004). 

De acordo com a CIF, a “Luísa” apresentava nas funções e estruturas do corpo, 

problemáticas moderadas (2) e graves (3), como instabilidade psíquica (b1263.2), 

deficiência nas funções de controlo dos impulsos, impaciência, tiques e agitação 

(b1304.3). Apresentava problemas moderados nas funções emocionais (b1565.2) e 

problemas graves, nas funções da atenção (b140.3), nomeadamente, na manutenção da 

atenção (b1401.3), na mudança da atenção (b1402.3) e divisão da atenção (b1402.3). A 

nível das funções da perceção visioespacial, a “Luísa” apresentava dificuldades graves 

(b1640.3), especificamente, na estrutura cortical do lobo temporal do cérebro (s11001.3), 

nas funções cognitivas de nível superior da abstração (b1640.2) e flexibilidade cognitiva 

(b1643.2). Apresentava dificuldades ligeiras nas funções mentais de linguagem e 

expressão escrita (b16711.1) e dificuldades moderadas em adquirir conceitos complexos 

(d1371.2), em realizar tarefas múltiplas (d220.2), resolver problemas complexos 

(d1751.2) e dirigir a atenção (d161.2). E ainda, dificuldades ligeiras em focar a atenção 

não especificada (d1609.1), nas interações pessoais básicas (d710.1) e em iniciar uma 

conversa (d3500.1). 

Relativamente aos fatores ambientais, os relacionamentos individuais, como os 

amigos (e320.1), o apoio da família direta (e310+1) e de pessoas com autoridade, como 

os professores do concelho de turma, o diretor de turma e os serviços de psicologia 

(e330+2), constituíam aspetos facilitadores ao desenvolvimento da “Luísa”. 
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Enquadramento da problemática  

A “Luísa” frequentou o ensino pré-escolar com 3 anos de idade e o seu 

desenvolvimento foi caraterizado como normal, de acordo com a faixa etária. No entanto, 

o processo de adaptação revelou-se difícil devido ao desinteresse e angústia em 

permanecer no local. O processo de autonomização e socialização foi difícil de 

estabelecer. Aos seis anos de idade ingressou na escola do 1º ciclo, adaptando-se de forma 

razoável, embora manifestasse comportamentos de instabilidade psicomotora em sala de 

aula. No decorrer do 1º ciclo, a “Luísa” foi caraterizada como simpática e sociável, 

contudo, abandonava rapidamente as tarefas escolares que exigiam maior concentração e 

esforço, demonstrando pouco sentido de organização. Não sofreu retenções nos anos 

letivos posteriores e o rendimento escolar situava-se no satisfaz. No decorrer dos anos 

letivos posteriores, do 2º ciclo, apresentava dificuldades na memorização, défice de 

atenção, dificuldades na expressão escrita e relacionamento de conteúdos, no entanto, não 

apresentava dificuldades significativas ao nível da psicomotricidade fina e global. No 10º 

ano, foi sujeita a um plano de acompanhamento pedagógico às disciplinas, Apoio 

Pedagógico Acrescido e Apoio individualizado na sala de aula, que permitiu a transição 

para o 11º ano de escolaridade. Apesar do nível negativo à disciplina de geografia, no 3º 

período, o seu desenvolvimento era regular e normal, pelo que foi proposto Apoio 

Individualizado para o ano letivo seguinte. 

Através dos relatórios psicológicos realizados pelos serviços de psicologia (SPO) 

ao longo do seu percurso escolar, a “Luísa” apresentava essencialmente dificuldades nas 

relações espaciais e aptidão numérica, cálculo simples e complexo. Demonstrava 

desinteresse face aos objetivos escolares e agitação no contexto sala de aula. Exercia 

pouco poder de autocontrolo e manifestava respostas impulsivas perante situações 

sociais.  
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Avaliação do Caso 

A avaliação do caso realizou-se através de entrevistas semidiretivas à mãe que é 

a encarregada de educação, à “Luísa”, diretora de turma e psicóloga escolar. Foi recolhida 

informação cognitiva e social, através da análise documental do processo escolar e 

recolhida informação sobre as avaliações escolares. Aplicou-se a escala de Inteligência 

de Weschsler revista (WISC-III) (Weschsler, 1974), que avalia a inteligência e realizou-

se, através da observação naturalista, o registo de comportamentos disruptivos 

manifestados em sala de aula. 

Entrevista com a mãe 

A encarregada de educação, refere que no contexto familiar, existem regras e 

rotinas que têm que ser cumpridas, tal como no sistema escolar. Refere ainda, que a 

“Luísa” cumpre as regras essenciais ao bem-estar, de alimentação saudável, prática 

frequente de exercício físico e hábitos saudáveis de sono, embora, por vezes, tenha 

dificuldades em adormecer.   

A “Luísa” tem dificuldades em cumprir regras e estabelecer limites. Por exemplo, 

quando a mãe a proíbe de praticar alguma atividade, a “Luísa” desobedece a essas 

instruções, praticando sem a mãe saber. Consequentemente, a nível social, por vezes, as 

colegas, afastam-se, por não se identificarem com determinados comportamentos. Os pais 

preocupam-se com o percurso escolar da “Luísa”, devido às queixas constantes ao longo 

do tempo, como falta de atenção, agitação na sala de aula e falta de esforço na realização 

dos trabalhos de casa.  

Entrevista com a diretora de turma 

Através da observação em sala de aula, a professora verifica, com facilidade a 

agitação da “Luísa” e a dificuldade em manter e focar a atenção, principalmente em 
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atividades que lhe suscitam menor interesse, corroborando os factos da mãe. Em aulas 

que são propostas atividades lúdicas e didáticas que envolvam o computador e a internet, 

como filmes e vídeos, a “Luísa” consegue demonstrar maior interesse e concentração 

(SIC).  

Foi abordada informação com a diretora de turma sobre a necessidade de 

reforço/feedback imediato (com mais frequência) em cada passo na realização das tarefas 

escolares na PHDA. 

De forma global, a professora refere a necessidade de regulação comportamental 

e orientação na organização de métodos de estudo, que por um lado, tenta ser colmatada 

através de apoios indiretos às disciplinas. Apesar do rendimento intelectual mediano, a 

“Luísa” apresenta dificuldades de aprendizagem, refletindo-se no desempenho escolar 

desajustado (SIC).  

Entrevista com a Psicóloga Escolar 

A psicóloga escolar referiu que a “Luísa” é uma boa menina, mas muito impulsiva 

na resposta de situações sociais (SIC). Apresenta dificuldades no autocontrolo 

comportamental e na discriminação de situações, manifestando atitudes disruptivas nos 

contextos mais exigentes, nomeadamente em sala de aula. Referiu que foi sujeita a uma 

reavaliação pelos serviços de psicologia da escola (SPO), na transição para o 10ºano, e 

que reuniu os sintomas e critérios para a elaboração e confirmação da PHDA, referenciada 

no PEI. Estava a ser acompanhada, uma vez por semana (40 minutos), com a intervenção 

psicológica, focada para o treino cognitivo e os processos atencionais.  

Entrevista com a aluna 

O primeiro contacto serviu para criar a relação terapêutica, assente 

fundamentalmente nos princípios humanistas, de empatia, aceitação incondicional e 
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estado de congruência. Estabeleceu-se um ambiente de abertura na realização de 

atividades, com o objetivo de recolher informação acerca de si própria, do sistema 

familiar, núcleo de amigos e estilos comportamentais. 

A Luísa em termos físicos era alta e bem constituída. Nos primeiros contactos, 

apresentava um estilo descontraído e desportivo muito próprio, à maria rapaz (sapatilhas, 

camisola desportiva e cabelo apertado). Denotava pouco interesse e cuidado com a 

feminidade e aparência.  

Nos primeiros contactos, a Luísa permanecia agitada, mexia permanentemente 

com os pés e piscava com bastante frequência o olho direito (tique), no entanto, 

demonstrou-se recetiva, revelou interesse e abertura a toda a adesão terapêutica. 

Colocava-se inclinada para a frente na cadeira e com alguma proximidade.  

De acordo com o mapa conceitual da “Luísa”, a disciplina preferida era geometria 

descritiva porque futuramente desejava seguir arquitetura paisagística. A motivação e o 

interesse com que falava sobre arquitetura e habilidades geométricas era notável, embora 

os conteúdos programáticos da disciplina reunissem na sua aprendizagem, habilidades 

cognitivas em défice pela perturbação. A “Luísa” demonstrava dificuldades na escrita e 

oralidade comparativamente à compreensão de informação. Revelava interesse pelos 

conteúdos programáticos de português, a nível da compreensão de textos referentes à 

história de Portugal, e por outro lado, revelava desinteresse pela disciplina de inglês.  

Aplicação da Escala de Inteligência de Wechsler Revista (WISC-III) 

A escala de WISC-III (Wechsler, 1974) é aplicável à faixa etária de 6 a 16 anos 

e 11 meses e o tempo de aplicação oscila entre 60 e 110 minutos. É um instrumento de 

recolha de informação dividida por três escalas, designadamente, inteligência verbal, 

manipulativa e total. Possibilita um diagnóstico clinico da inteligência, através da 

informação sobre a capacidade intelectual geral e o funcionamento das principais áreas 
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específicas da inteligência. E avalia eficazmente as dificuldades de aprendizagem, 

funções executivas, lesões cerebrais traumáticas, défice intelectual e outras alterações 

médicas neurológicas.  

O quociente intelectual (QI) resultante da aplicação da escala foi de 103, que se 

enquadra nos parâmetros normais de inteligência, descartando por completo a hipótese 

de deficiência mental. Os resultados são heterogéneos, que vão de encontro às 

necessidades particulares da Luísa, em que a pontuação da componente manipulativa é 

relativamente mais baixa, representando 53 de pontuação típica. Esta componente alude 

particularmente às funções executivas superiores, à memória de trabalho, atenção 

focalizada e flexibilidade cognitiva de decisão lógica. Destaca-se o subteste de memória 

de dígitos com menor pontuação obtida, que alude a caraterísticas como memória 

operacional, componente numérica, raciocínio lógico matemático e auto-orientação, 

deficitárias pela PHDA. Estas caraterísticas deficitárias estão relacionadas com a PHDA. 

Face ao QI verbal, a “Luísa” obteve 64 de pontuação típica, e nas subescalas que 

compõem o índice de Compreensão verbal, revelou níveis de compreensão satisfatórios 

na descrição das situações-exemplo.  

Análise Documental sobre o Rendimento Escolar 

Foi realizada pesquisa documental, que revela ser uma técnica de recolha de 

informação importante na investigação qualitativa, através da consulta fidedigna do 

processo escolar (Yin, 2005). 

 De acordo com a classificação da avaliação escolar, o rendimento académico 

classifica-se por insatisfatório, satisfatório, bom e muito bom, com a atribuição de valores 

de 0 a 20. Esta atribuição inclui competências demonstradas na sala de aula, na realização 

dos testes de avaliação, participação e interesse, ajustamento comportamental e 

pontualidade e assiduidade. Anteriormente à intervenção, foi recolhida informação acerca 
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do rendimento académico da “Luísa”, tendo em conta, posteriormente, o planeamento da 

intervenção. 

Tabela 1. Resultados escolares obtidos na fase pré-teste (2ºperíodo) 

Disciplinas escolares Resultados escolares 

Educação Física 13 

Português 10 

Inglês 10 

Geometria Descritiva 14 

 

Registo de diagnóstico das preferências 

A ficha de diagnóstico de preferências, foi utilizada no programa de intervenção 

de economia de fichas e custo de resposta, implementado por Marafão, Cruz, e Bertelli 

(2013), revelando-se eficaz.  

No início da intervenção psicológica, foi recolhida através de uma ficha de registo 

(anexo 1) informação acerca da ocupação dos tempos livres na escola, e de atividades 

que a “Luísa” preferia realizar, com vista à implementação do programa de reforço, 

economia de fichas associado ao custo da resposta. 

Os pontos acumulados pela aplicação deste programa de ajustamento 

comportamental são convertidos em atividades que a aluna indique gostar de realizar, 

através do diagnóstico de preferências. É estabelecido no início da intervenção, qual a 

pontuação que servirá de conversão, por exemplo, atingidos os vinte pontos, a aluna é 

reforçada de forma positiva e concretiza a realização de uma das suas atividades 

preferidas. 

Cartas coloridas numeradas de 0 a 5 
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As cartas coloridas foram utilizadas no programa de intervenção de economia de 

fichas associado ao custo de resposta, implementado por Marafão, Cruz, e Bertelli (2013), 

revelando-se eficaz.  

Ao longo da intervenção, utilizaram-se cartas coloridas numeradas de 0 a 5, 

necessárias à prática do programa de economia de fichas associada ao custo da resposta 

(retirada de pontos). A pontuação atribuída pelo ajuste ou desajuste comportamental é 

realizada através de uma carta colorida que pode varia de 0 a 5 pontos. Por exemplo, se 

durante a aula e a sessão a aluna manifestar comportamentos adequados ao contexto, é-

lhe atribuída uma carta colorida de 5 pontos (reforço positivo). No final de cada sessão, 

era registada na grelha avaliativa do resultado das sessões (anexo 4), a pontuação das 

cartas coloridas, referentes ao desempenho na sala de aula e durante as sessões.  

Na avaliação da sua performance escolar, a “Luísa” teve oportunidade de se 

autoavaliar, com o objetivo de estimular a capacidade de autocritica, autoconsciência e 

autorreflexão. 

Grelha de registo comportamental 

Foi utilizada a Grelha de Observação para o Registo de Comportamentos 

Hiperativos em contexto escolar (Barkley, 1988), com o objetivo de registar as categorias 

de comportamento disruptivo em sala de aula e a sua frequência. Cada categoria é 

registada durante 30 segundos em cada 30 intervalos de observação. A percentagem para 

cada categoria de comportamento é calculada com base no número de registos, divididos 

por 30 e multiplicados por 100 (Barkley, 1988). 

Na fase anterior à intervenção foram registadas em sala de aula, as categorias 

agitação e fora da tarefa, com percentagem considerável.  

Segundo o DSM V (2014) o Comportamento Fora Da Tarefa evidencia-se pela 

dificuldade em manter a atenção na tarefa para se comprometer com outro 
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comportamento. A atenção define-se como o contacto visual constante com os materiais 

da tarefa. Se ocorrer perda do contacto visual com os exercícios em realização, é registado 

o comportamento fora da tarefa. 

A agitação expressa-se por movimentos repetitivos e excessivos na carteira, das 

pernas, mãos, braços, nádegas ou tronco, sem finalidade concreta. É considerado um 

comportamento de agitação se ocorrer, pelo menos duas vezes, em sucessão e não servir 

a qualquer propósito. Inclui-se nesta categoria, balancear os braços de um lado para o 

outro, mudar de posição na carteira e manusear os objetos escolares repetidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 1. Pontuações obtidas do registo comportamental na fase pré-teste 

 

Análise Funcional 

A “Luísa” apresenta problemas de comportamento. Em contexto de sala de aula, 

manifesta comportamentos disruptivos e dificuldades no cumprimento de normas e 

planificação de rotinas de estudo. Demonstra desinteresse em situações que exijam 

atenção e esforço na realização, tanto em contexto escolar como familiar. Nas aulas 
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distrai-se facilmente com estímulos externos e permanece num estado agitado. Fala com 

frequência com a colega do lado e senta-se na mesa mais distante da professora. 

Relaciona-se bem com os colegas, no entanto, anda muitas vezes sozinha nos 

intervalos escolares. Age de forma desajustada perante situações sociais e é impulsiva 

com os professores, psicóloga e colegas. Na sala de aula e nos apoios individualizados 

não consegue controlar os risos, prejudicando o seu desempenho e dos colegas mais 

próximos. Não consegue controlar a hiperatividade, dirigindo-se de forma irrefletida às 

pessoas, o que acaba por afastá-las. Quando toma consciência das suas atitudes, pede 

desculpa, no entanto, volta a fazer igual. Mantém um fascínio por atividades arriscadas 

que causem adrenalina.  

O desinteresse pelos conteúdos programáticos e os baixos resultados académicos 

denotam a atitude passiva da “Luísa” relativamente à aprendizagem, que a própria refere 

como tanto faz (SIC), referindo que frequenta as aulas por obrigação.  

Revela bastantes dificuldades na linguagem escrita, nomeadamente, na 

composição de frases e textos com sentido. A nível da focalização da atenção, distrai-se 

constantemente e desiste facilmente de realizar os exercícios escolares, que origina uma 

baixa motivação, sentimentos negativos de falha permanente e inferioridade. 

Em casa, quando a “Luísa” não atribui importância às instruções dos pais e não 

cumpre as regras estabelecidas, não recebe reforço negativo. Este facto mantém a 

desvalorização do incumprimento de normas e a prática continuada de comportamentos 

inadequados, em por exemplo, não organizar o material escolar, não estudar. A 

inconsistência dos castigos e a ausência do reforço negativo mantêm o desajuste 

comportamental. 
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Foi explicado à mãe, que em contexto familiar, deve reforçar, de forma positiva, 

os comportamentos ajustados, e reforçar de forma congruente, com feedback negativo e 

punição, os comportamentos desajustados, contingentes a uma dada resposta. 

  Os pais exigem demasiado da “Luísa”, são rígidos e colocam-lhe pressão 

relativamente aos seus procedimentos no contexto escolar, no entanto, por seu lado, 

protegem-na demasiado, que despoleta o incumprimento de regras e o não 

enfrentamento/fuga a atividades desagradáveis. Estes fatores constituem entraves ao 

processo educativo, com consequência primordial, o baixo rendimento escolar e desajuste 

comportamental. A Luísa mantém uma boa relação com o seu irmão mais novo, jogam 

futsal e passam muito tempo juntos, constituindo um modelo para o seu irmão, tal como 

referiu a mãe, queixando-se que o filho manifesta também comportamentos impulsivos e 

agitados.  

Com base na recolha de informação e avaliação do caso, justificou-se a 

necessidade de uma intervenção psicológica cognitiva-comportamental, reportada na 

literatura, como a mais eficaz no tratamento da PHDA (Barkley, 1989; Fiel, 2015; 

Giménez-García, 2014; Marafão, Cruz, & Bertelli, 2013; Ramírez-Pérez, 2015; Zambom, 

Oliveira & Wagner, 2006). 

Aplicação do programa de intervenção 

Os objetivos delineados da intervenção cognitiva-comportamental foram realizar 

psicoeducação sobre a origem, causas e sintomas em torno da problemática. Através das 

técnicas psicológicas utilizadas, estabelecer rotinas de estudo, organização e planificação 

de tarefas escolares e conteúdos programáticos referentes a testes de avaliação. Potenciar 

os resultados escolares e ajustamento comportamental, com base na redução de 

comportamentos hiperativos em sala de aula (Alves, 2015, Barkley, 2002, Fiel, 2015; 

Marafão, Cruz, & Bertelli, 2013; Ramalho, Senorán & Gonzales, 2011)  
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O programa de intervenção foi realizado em 32 sessões, distribuídas pelos meses 

de janeiro, fevereiro, março e abril, com duas sessões por semana, de 50 minutos. Foram 

aplicadas técnicas cognitivo-comportamentais, como o sistema de economia de fichas, a 

autoinstrução, automonitorização, técnica da contagem e reestruturação cognitiva e foi 

solicitada a colaboração dos pais, para a recolha de informação. 

As sessões iniciais consistiram na apresentação e construção da relação 

terapêutica, congruente, empática e de aceitação incondicional. Foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas, baseadas no diálogo ativo, para quebrar o gelo inicial e 

construir o clima de confiança. A “Luísa” demonstrou abertura a todo o início da relação 

terapêutica.  

Na terceira e quarta sessão foi realizada psicoeducação em torno da PHDA, 

juntamente com a mãe. Foram abordadas as causas, a origem, os sintomas e o tratamento. 

Foram esclarecidos dúvidas e mitos, com o objetivo de educar, familiarizar a problemática 

e esclarecer o diagnóstico.  

Na quinta sessão, foi explicado à “Luísa” no que consistiria a aplicação do sistema 

de fichas associado ao custo da resposta, com vista à melhora do desempenho escolar. 

Quando a “Luísa” manifestava comportamentos desajustados e não realizava os trabalhos 

escolares, era punida com a retirada de pontos e feedback negativo (Parker, 2006). 

A sexta sessão baseou-se no desenvolvimento da capacidade de falar de si própria, 

de caraterizar-se e enquadrar-se na sua história de vida. Foram abordadas as 

representações sociais, o autoconhecimento e a capacidade de reflexão, que é 

particularmente difícil em casos de PHDA, devido à impulsividade e pouca capacidade 

de tolerância à frustração. 

Na sétima sessão foi abordada mais profundamente a esfera familiar, com o 

objetivo de recolher informação acerca dos estilos parentais, ambiente familiar e a forma 
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como a “Luísa” se enquadrava na família. Foi proposto, através de uma atividade 

dinâmica, que a “Luísa” identificasse a mímica facial emotiva de determinados itens e a 

relacionasse com as características de personalidade dos modelos familiares mais 

próximos. O objetivo foi recolher informação sobre o tipo de interação familiar, 

assimetrias na família, tipo de vinculações, estilo educacional e expectativas.  

Na oitava sessão, a “Luísa” foi questionada se sabia o porquê da presença e 

acompanhamento psicológico semanalmente, com o objetivo de estimular a 

autoconsciência do que estava a ser abordado nas sessões, reforçar a seriedade do 

programa de intervenção e recolher feedback da intervenção. 

Seguidamente, as 9º, 10º e 11º sessões foram direcionadas ao trabalho da 

deficiência de estratégia cognitiva. Foi fornecida a oportunidade, mesmo que breve, de a 

“Luísa” perceber, que existem uma série de etapas por trás das ações e comportamentos. 

Foi aplicada a técnica de modelagem comportamental, através de ensaios e dramatizações 

sociais de situações hipotéticas, que poderiam ocorrer no dia-a-dia. E a aplicação na 

prática de hábitos de estudo coerentes e organizados. O objetivo da aplicação desta 

técnica, direcionou-se à seleção de respostas mais eficazes e adequadas, perante o leque 

de possibilidades de reação face a uma situação-problema. Foi potenciada através da 

psicoeducação, a consciencialização dos benefícios de pensar antes de agir, que reduz a 

impulsividade e permite formas mais adequadas de comportamento. Os 20 minutos finais 

de cada sessão, ao longo da intervenção, foram direcionados à atribuição do sistema de 

pontos, referente ao desempenho na sala de aula e durante as sessões. 

Nas 12º, 13º e 14º sessões, por meio da técnica dos modelos atribucionais, foi 

abordada a sensibilização quanto às expetativas de aprendizagem. Este modelo, consiste 

na atribuição do fracasso escolar à falta de esforço e nos bons resultados escolares, 

empenho e dedicação. Com esta técnica foi desenvolvida a capacidade de que pode 
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controlar a aprendizagem e os objetivos escolares, permitindo elevar o esforço na 

aprendizagem, aumentar o autoconceito e melhorar as expetativas (Weiner, 2000). 

Nas sessões 15º, 16º e 17º foi elaborado um cronograma com o registo dos testes 

de avaliação e trabalhos escolares. Foram ensinadas estratégias pedagógicas de estudo e 

metacognição da leitura, escrita e cálculo. E foram implementas rotinas de estudo e 

métodos de organização do material escolar. O objetivo foi estimular a organização 

escolar e cumprimento das tarefas. 

As sessões 18º, 19º e 20º foram direcionadas ao controlo da hiperatividade, após 

a “Luísa” referir que não conseguia controlar o que dizia, e por vezes, ter que pedir 

desculpa, foi aplicada a técnica da contagem. Esta técnica consiste na contagem prévia 

interna até dez, primeiramente, ou na verbalização, em voz baixa da resposta, e após esse 

intervalo de tempo, responder em voz alta, numa interação social. Este intervalo de tempo 

permite controlar a impulsividade e a intensidade da resposta (Barkley, 2000). Através do 

treino de situações exemplo, esta técnica foi colocada em prática durante as sessões, e foi 

solicitado o relato prático da sua utilização, em contexto sala de aula. 

Continuamente, nas sessões 21º, 22º e 23º foi aplicada a técnica de autogestão 

comportamental face à distração e controlo do riso. Segundo Parker (2006) a autogestão 

do comportamento realiza-se por automonitorização, através de registos de 

comportamentos na tarefa (nas aulas). Este registo permite redefinir e descriminar o 

comportamento sendo fundamental, após a modificação do comportamento que ocorra a 

compreensão da melhora, através do autorreforço positivo (pensamentos positivos de 

autorrealização e auto motivação), que desencadeia um aumento da autoestima, devido à 

concretização da expectativa que a aluna vai criando em conseguir parar de rir (Parker, 

2006; Weiner, 2000). As sessões objetivaram o autoconhecimento da estruturação do 

comportamento e a consciencialização das ações. 
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As sessões 24º, 25º e 26º constituíram o treino da autoinstrução na realização de 

tarefas escolares. Primeiramente foi explicado à “Luísa” no que consiste a técnica, os 

benefícios da sua prática na realização de tarefas escolares e situações sociais. 

Secundariamente, foi treinado o discurso interno. Esta técnica é eficaz na reestruturação 

das capacidades atencionais, na realização de tarefas e hábitos de estudo (Ramalho, 

Señorán, & González, 2011).  

As sessões 27º, 28º tiveram enfoque na estimulação cognitiva, através da 

reabilitação das funções executivas superiores. Foram realizadas atividades/jogos 

didáticos (os) no computador, descobre as diferenças, os opostos, a torre de Hanói e 

quebra-cabeças, focados nos processos atencionais, desenvolvimento do tempo de reação 

e nos mecanismos de raciocínio lógico. 

Nas sessões 29º, 30º e 31º foram realizadas atividades de escrita, interpretação de 

textos e atividades numéricas, com o objetivo de estimular a compreensão, melhorar a 

ortografia e o raciocínio lógico-matemático. Foi treinada a capacidade de tolerância à 

frustração, de abandonar uma estratégia cognitiva por outra mais eficaz (flexibilidade 

cognitiva) e os processos amnésicos. Os jogos educacionais contribuem para aumentar a 

capacidade intelectual (Cantiere et al., 2012), e por isso, foram realizados jogos como 

organizar figuras, tangram, caça palavras, jogo de sete erros, labirinto, desenhos 

animados, contar e recontar histórias, ligar os pontos na construção de figuras 

geométricas, construção, memorização e reconto de histórias, construção de blocos, jogo 

de dominó baseado em imagens e contas matemáticas e sudoku com imagens e memória. 

Nos 10 minutos finais das sessões 29º, 30º e 31º foram realizados exercícios de 

relaxamento.  

Por último, a sessão 32, consistiu na técnica de autoavaliação, que permite 

identificar o que foi trabalhado e receber feedback global da intervenção. Tomar 
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consciência das áreas que a “Luísa” tem mais dificuldade e as áreas potenciais. Foram 

analisadas possíveis soluções e estratégias a adotar para continuar a colmatar as 

dificuldades.  

Quando a “Luísa”, no terceiro período, obteve 18 valores no teste de avaliação a 

geometria descritiva, recebeu feedback imediato e durante a sessão realizou uma atividade 

preferida ao alcance escolar, jogar ping-pong.  

Resultados 

Na fase anterior à intervenção (fase pré-teste) verificaram-se problemas de 

comportamento na sala de aula e baixos resultados escolares, como é referido por outros 

estudos científicos nos casos da PHDA (Barkley, 2000; Cunha, Silva, Lourencetti, 

Padula, & Capellini, 2013; Parker, 2003). A “Luísa” manifestava com frequência as 

categorias de comportamento disruptivo “agitação” e “fora da tarefa”. Resultante da 

avaliação na fase pré-teste, a manifestação das duas categorias de comportamento atingia 

percentagens elevadas, de 73% e 46% respetivamente. Os resultados escolares eram 

medianos, com uma média de 12 valores (soma das notas de cada uma das disciplinas a 

dividir pelo número total).  

 Nas aulas, estava constantemente a repetir movimentos inúteis, como balancear-

se para trás e para a frente, mexer as pernas sem motivo aparente, levantar e balancear os 

braços, arrastar os pés de um lado para o outro, e quando tinha que realizar alguma 

atividade, distraía-se facilmente e perdia facilmente o contacto com a tarefa, olhava à 

volta na sala de aula e brincava com a caneta. Demonstrava desinteresse e pouco empenho 

na aprendizagem e não concluía as tarefas escolares. Revelava desorganização no 

material escolar e demonstrava dificuldades de aprendizagem, nomeadamente no cálculo 

numérico e expressão escrita e oral. 
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Com a aplicação e ao longo da intervenção, após aproximadamente quatro 

semanas, as melhoras começaram a ser visíveis a nível comportamental e na organização 

de hábitos de estudo. Através de uma relação terapêutica de confiança, foram 

estabelecidos cronogramas escolares e foi estimulada a capacidade de reflexão e 

autonomia. A aceitação incondicional e o trabalho desenvolvido da “Luísa” compreender 

que pode controlar o comportamento e os objetivos escolares foi determinante para a 

eficácia desta intervenção. “A Luísa” começou a considerar os resultados escolares com 

base no seu esforço para alcançá-los, aumentando o seu locus de controlo interno. Sempre 

que tirava uma nota melhor, era estimulada a reflexão sobre o estudo e esforço 

desempenhado na sua aprendizagem, desenvolvendo a motivação.  

A partir da implementação do sistema de economia de fichas associado ao custo 

da resposta, verificou-se na fase pós-teste, uma redução dos comportamentos disruptivos, 

manifestados pela “Luísa” em sala de aula, a “agitação” e “fora da tarefa”. A redução foi 

significativa da fase pré-teste para a pós-teste, com um decréscimo, na agitação de 73% 

para 30%, e no comportamento fora da tarefa de 46% para 10%. Estes resultados indicam 

um melhor ajustamento comportamental na sala de aula. A “Luísa” começou a controlar 

os risos impulsivos, a controlar a impulsividade na sala de aula e a demonstrar mais 

atenção pelas explicações dos conteúdos programáticos.  

No decorrer da intervenção, através da observação naturalista e registo dos 

comportamentos, foi notória a redução de comportamentos desadequados em sala de aula. 

A aluna passou a sentar-se na carteira da frente mais próxima da professora, a mexer com 

menos frequência e sem objetivo concreto, os pés e os braços. E a olhar menos para o 

exterior através das janelas, demonstrando interesse pelo que estava a ser abordado na 

aula. 
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No início das sessões, a “Luísa” demonstrava dificuldades em aceitar a atribuição 

de pontos, queria obter uma maior pontuação, no entanto, após algumas sessões já 

conseguia refletir acerca da justificação da pontuação e começou a aceitar e melhorar o 

seu desempenho, para obter uma maior pontuação. Ao longo da intervenção, através da 

observação naturalista, foi possível observar o aumento dos níveis atencionais e 

motivacionais pelo processo de ensino-aprendizagem, com a conclusão das tarefas 

escolares. Quando realizava uma atividade não se distraía facilmente como no início da 

intervenção, principalmente se a atividade fosse relacionada com Geometria Descritiva à 

qual suscitava bastante a sua concentração. Os comportamentos fora da tarefa foram 

reduzidos significativamente, verificando-se na fase pós-teste, apenas 10% da sua 

frequência. A agitação, com mais frequência (30%), pois apesar de manifestar mais 

concentração na realização de atividades escolares, permanecia com as pernas a mexer, a 

movimentar os brações, o pescoço e salteado com o pé.  

 

Gráfico 2. Avaliação obtida da grelha de registo comportamental de Barkley na fase 

pós-teste  
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Ao longo da intervenção, foi visível a redução dos comportamentos disruptivos, 

como indica o gráfico 2.  

Da primeira semana até à décima segunda semana, verificou-se um decréscimo 

acentuado, tendo o comportamento “fora da tarefa” o enfoque principal.  

A partir da décima segunda semana, as duas categorias de comportamento 

continuaram a decrescer, embora com menor frequência/percentagem, que poderá 

relacionar-se com o facto de as últimas sessões serem mais direcionadas à componente 

de estimulação cognitiva, e subjetividade pessoal, com o relato de memórias positivas. 

Poderá também inferir-se que, entre a décima segunda semana e a décima sexta, 

estipulou-se uma espécie de equilíbrio e adoção da reestruturação comportamental, com 

performance comportamental consistente. 

A “Luísa” teve consciência da melhoria comportamental alcançada, que refere da 

seguinte forma: “Parei um pouco com os pés, parei um pouco com as piadas, controlei 

os risos, controlei os risos nas aulas, penso um pouco antes de falar, ganhei confiança 

com toda a gente, cresci por dentro, mudei ligeiramente para melhor” (SIC). 

Durante a execução de tarefas em sala de aula, verificou-se um maior controlo da 

forma como interage interpessoalmente. Aprendeu hábitos de estudo, que colocou em 

prática na escola e em casa, e técnicas pedagógicas de metacognição e foco de atenção na 

aprendizagem, que contribuíram para um maior aproveitamento escolar e prestação 

comportamental.  

Quando foi abordada na intervenção, a aplicação da técnica da contagem, a 

“Luísa” revelou bastantes dificuldades no seu treino e aplicação, não conseguia relatar 

um exemplo do dia-a-dia em que aplicara a técnica. No entanto, ao longo da intervenção 

acabou por conseguir descrever algumas situações que a colocou em prática, 

principalmente com os professores e colegas, o que facilitou a sua integração escolar. 
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Durante a intervenção, a “Luísa” não regrediu nas melhorias alcançadas e 

desenvolveu a sua subjetividade e motivação, como a própria descreve: “ok, eu reajo 

assim, mas eu sou capaz de me comportar melhor, tenho que me esforçar e crescer” (SIC). 

A encarregada de educação reforçou esta evidência, referindo, após a intervenção, “a 

minha filha parece andar mais calma, às vezes chamo-a à atenção e ela parece consentir, 

antes reagia impulsivamente. Parece mais obediente” (SIC). 

 

Gráfico 3. Avaliação do registo comportamental ao longo da intervenção 
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conteúdos de Geometria descritiva, resultaram numa melhoria abrupta do resultado de 

avaliação. 

 À disciplina de Educação Física, verificou-se igualmente um acréscimo 

significativa da nota, de 13 valores para 16 valores, que poderá remeter a maior 

autocontrolo dos impulsos e obediência e níveis de concentração mais elevados nas 

instruções dos exercícios. As restantes disciplinas, de Português e Inglês resultou o 

aumento de apenas um valor, com o resultado de 11 valores a ambas na fase pós-teste. 

Através do acompanhamento constante semanalmente foi possível verificar que após o 

treino do discurso interno, a “Luísa” adotava essa estratégia na resolução de problemas 

hipotéticos e na elaboração de trabalhos escolares, que promovem capacidades de atenção 

e autonomia. 

Através da observação naturalista foi visível a melhoria comportamental e na 

organização de hábitos de estudo, a Luísa começou a compreender que pode controlar o 

comportamento e os objetivos escolares, concluindo as tarefas. Na sala de aula 

demonstrava interesse e não se distraía tão facilmente (acompanhava a matéria pelo livro 

e fazia os exercícios e atividades) pelo que estava a ser abordado, nomeadamente se a 

matéria fosse relacionada com geometria descritiva. Manifestava um maior autocontrolo 

na forma como interagia interpessoalmente, quando a professora lhe colocava questões e 

com a colega de mesa, que se relaciona diretamente com a redução da impulsividade, no 

controlo dos risos, e respostas impulsivas, em sala de aula. 

A concretização da expectativa positiva que a “Luísa” desenvolvia em torno dos 

resultados escolares, principalmente a Geometria Descritiva, assume um papel 

fundamental na definição do seu comportamento e recetividade escolar, que a “Luísa” 

comprova “Melhorei as notas e veio ajudar a fazer as coisas que fazia, mais à vontade” 

(SIC). A encarregada de educação num dos contactos a meio da intervenção, refere o 
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mesmo sentido, “a minha filha deve melhorar as notas, anda mais atenta e dedicada aos 

estudos” (SIC). 

 Tabela 2. Resultados escolares obtidos da avaliação escolar na fase pós-teste 

Disciplinas escolares Resultados escolares 

Educação Física 16 

Português 11 

Inglês 11 

Geometria Descritiva 18 

  

Discussão dos Resultados 

Os objetivos da intervenção foram alcançados. Ocorreram melhorias no 

comportamento em sala de aula e nos resultados escolares. 

De acordo, com os resultados obtidos, verifica-se a relação positiva entre o ajuste 

comportamental e os resultados escolares, pois ambos melhoraram significativamente. 

Ter um maior ajuste comportamental contribui para melhores resultados escolares. A 

estimulação cognitiva contribuiu, de forma integrada, para o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas e aumento dos resultados escolares, com um aumento 

significativo a geometria descritiva.   O programa de economia de fichas, constituído por 

reforço positivo associado ao custo da resposta, contribui eficazmente para a redução dos 

comportamentos disruptivos, através da atribuição, privilégios e retirada de pontos, que 

em contexto educativo, contribui para o desenvolvimento da ocorrência de 

comportamentos controlados no individuo com PHDA e redução das duas categorias de 

comportamento disruptivo, “agitação” e “fora da tarefa”. 

Através da psicoeducação sobre a origem, causas e sintomas da problemática e 

toda a adesão terapêutica contribui para que a Luísa se sentisse aceite, compreendida e 

esclarecida acerca da sua problemática, houve integração do “eu”. Através do 
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estabelecimento de rotinas de estudo e organização e planificação de tarefas escolares, 

através da modelagem comportamental, contribui para que cumprimento as tarefas 

escolares e o desenvolvimento do sentido de orientação e interesse pela aprendizagem. 

Ocorreu um aumento dos processos atencionais.  

A técnica da autoinstrução, automonitorização, autogestão comportamental e 

técnica da contagem possibilitou que a Luísa passasse a responder de forma mais 

adequada perante as situações sociais, nomeadamente em contexto de sala de aula. A 

integração, de forma conjunta e relacional, das técnicas psicológicas utilizadas contribuiu 

para a redução da impulsividade, para um maior ajuste comportamental, aumento das 

capacidades cognitivas e aumento dos resultados escolares, tendo o bom feedback dos 

resultados escolares, um papel fundamental, que consolida o ajuste comportamental.  

A relação terapêutica estabelecida foi baseada na empatia e confiança, sendo a 

adesão terapêutica um fator fundamental na realização da intervenção. 

Estes dados comprovam a eficácia da intervenção terapêutica, constituída por 

estratégias cognitivo-comportamentais, na redução dos sintomas da PHDA.  

As técnicas psicológicas utilizadas, foram eficazes, na medida que justificam os 

resultados positivos obtidos com o presente estudo.  

A técnica de economia de fichas, exige um controlo e conhecimento aprofundado 

das fichas, atividades e recompensas, por parte do terapeuta. É fundamental iniciar a sua 

aplicação com psicoeducação acerca sua consistência e propósito. E familiarizar e colocar 

a aluna à vontade com o modelo cognitivo-comportamental.  

O programa de economia de fichas é uma ferramenta útil na melhora do quadro 

clinico de alunos com PHDA, como corroboram os estudos de Luman, Oosterlan e 

Surgeant (2005), o estudo de Zambom, Oliveira e Wagner (2006), os estudos de Méa, 

Cazarotto e Wagner (2014) e de Marafão (2012), que através da sua aplicação verificaram 
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a redução dos sintomas da PHDA em contexto escolar e a promoção de comportamentos 

mais adequados, e por isso, a eficácia deste programa a nível da alteração do 

comportamento manifestado pelos indivíduos com PHDA. No presente estudo, o 

programa de economia de fichas, constituído por duas técnicas de reforço positivo 

associado ao custo da resposta contribuiu eficazmente para a redução, em contexto 

educativo, de dois comportamentos desajustados “fora da tarefa” e “agitação”. 

De acordo com Cruz, Bertelli e Bianchi (2010) e Marafão, Cruz e Bertelli (2010) 

a combinação entre o reforço positivo e o custo de resposta (retirada de privilégios) 

relacionados a comportamentos do indivíduo, possibilita o desenvolvimento da 

ocorrência de comportamentos controlados na tarefa e nível de desempenho do indivíduo 

com PDHA. 

As técnicas psicológicas de autoinstrução, automonitorização e estimulação 

cognitiva que integraram a intervenção psicológica revelam-se úteis no tratamento 

psicológico da PHDA, que de forma conjunta e relacional contribuíram para o 

desenvolvimento das capacidades cognitivas e monitorização de comportamentos 

adequados (Atkins et al., 1989; Barkley, 2002; Cruz, Bertelli, & Bianchi, 2013; Fiel, 

2015; Garcia, 2001; Giménez-García, 2014; Kelley & McCain, 1995; Ramírez-Pérez, 

2015; Ramalho, Señorán, & González, 2009; 2011; Rapport, Murphy, & Bailey, 1980; 

Tirado, Martin, & Lucena 2004). 

A estimulação cognitiva foi aplicada através de jogos, atividades e exercícios 

didáticos que visam desenvolver as capacidades executivas superiores e de raciocínio 

lógico, a capacidades de lidar com a frustração e as funções da memória, em défice pela 

PHDA, (Cantiere et al., 2012; Johnstone et al., 2012; Tucha et al., 2011). Verificou-se 

esta melhoria pela nota elevada de Geometria Descritiva, que na sua génese e contínua 

aprendizagem, implica estas capacidades e funções. 
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A aplicação da reestruturação cognitiva no presente estudo, derivou da pesquisa 

de outros estudos no tratamento da lesão encefálica, cujos sintomas cognitivos se 

relacionam e assemelham com os da PHDA. Foi possível verificar, através desta pesquisa, 

os efeitos positivos a nível cognitivo, do treino dos processos cognitivos nesses pacientes. 

Posteriormente, surgiu um protocolo que objetivou a aplicação dessas técnicas na PHDA 

(Cantiere et al., 2012; Johnstone et al., 2012; Tucha et al., 2011).  

A vertente humanista, assente em premissas essenciais ao estabelecimento de 

relações terapêuticas, de aceitação incondicional, empatia e estado de congruência, 

complementam de forma positiva, o contexto de punição, avaliação constante de conduta 

e exigência da atribuição de reforços. A adesão terapêutica foi positiva, tal como a própria 

refere, “Ouve uma abertura na nossa aventura, gostei” (SIC). 

Será importante continuar a desenvolver investigações científicas em torno da 

componente de intervenção prática da PHDA. É um tema com bastante informação 

científica, em torno da definição e sintomas, e alguma controvérsia quanto às causas, pela 

prevalência frequente na população. No entanto, relativamente à atuação de 

procedimentos e técnicas psicológicas em contexto escolar, com vista ao rendimento 

escolar, que permitam um maior leque de atuação, na complementaridade dos sintomas, 

verifica-se a existência de algumas limitações.  

Com a realização deste estudo científico e após uma vasta pesquisa científica, as 

causas da PHDA são sobretudo neurológicas, no entanto, em interligação e efeito, toda a 

desordem familiar, nomeadamente, a inconsistência dos castigos, a falta de regras e 

rotinas contribuem para acentuar a problemática.   

A estruturação e complementaridade das técnicas utilizadas contribuíram para o 

reconhecimento de uma atuação psicológica eficaz, a nível do ajuste comportamental e 

melhores resultados escolares (Fiel, 2015; Luman, Oosterlan, & Sergeant, 2005; Marafão, 
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Cruz, & Bertelli, 2013; Méa, Carazotto, & Wagner, 2014; Ramalho, Senoran, & 

González, 2011; Valadares, 2016; Zambom, Oliveira, & Wagner, 2006). 

 

Referências Bibliográficas 

 Alves, R. J. R. (2015). Compreensão e avaliação do TDAH: Possíveis interlocuções entre 

as abordagens neuropsicológica e analítica comportamental. Revista Brasileira de 

Terapia Comportamental e Cognitiva, XVII(1), 35-53.  

American Psychiatric Association (2014). DSM 5. Manual de Diagnóstico e Estatística 

das Perturbações Mentais (5ª Edição). Lisboa: Climepsi Editores.  

Antunes, N. L. (2009). Mal-entendidos, 2ª ed. (pp. 143-181). Lisboa: Verso da kapa. 

Atkins, M. S., Pelham, W. E., White, K. J. (1989). Hyperactivity and attention deficit 

disorders. In Hersen, M. (Ed.). Psychological aspects of developmental and 

physical disabilities: a casebook (pp. 137-156). California: Sage Publications. 

Barkley, R. A. (1989) Attention deficit-hyperactivity disorder. In Mash, E. J. & Barkley, 

R. A. (Eds.). Treatment of childhood disorders (pp. 39-72). New York: Guilford. 

Barkley, R. A. (2000). Taking charge of ADHD: the complete authoritative guide for 

parents. New York: Guildford Press. 

Barkley, R. A. (2002). Transtorno de Deficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH): Guia 

completo para pais, professores e profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed 

Editora. 

Barkley, R. A., & Benton, C. (2010). Taking Charge of Adult ADHD. New York:  

Guilford Publications.    

Cantiere, C. N., Ribeiro, A. F., Khoury, L. P., Seraceni, M. F. F., Macedo, L. F. R., & 

Carreiro, L. R. R. (2012). Treino cognitivo em crianças e adolescentes com sinais 

de desatenção e hiperatividade: proposta de protocolo de intervenção 



  

 
 

46 
 

neuropsicológica nos domínios verbal e executivo. Cadernos de Pós-Graduação 

em Distúrbios do Desenvolvimento, 12(1), 98-107.  

Cunha, V. L. O., Silva, C., Lourencetti, M. D., Padula, N. A. M. R., & Capellini, S. A. 

(2013). Desempenho Escolares com Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade em Tarefas Metalinguísticas e de Leitura. Revista Speech, 

Language, Hearing Sciences and Education Journal, 15(1), 40-50. 

doi:10.1590/S1516-18462012005000003. 

Cruz, E. C., Bertelli. R., & Bianchi, J. J. P. (2010). Perspectivas recentes no tratamento 

do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Revista Educação 

Especial, 23(36), 11-26. 

Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro, Diário da República nº 4/7- 1ª Série. 

Dupaul, G. J., Guevremont, D. C., & Barkley, R. A. (1992). Behavioral treatment of 

attention-deficit hyperactivity disorder in the classroom: The use of the Attention 

Training System. Behavior Modification, 16, 204-225. doi: 

10.1177/01454455920162004  

García, I. M. (2001). Hiperactividade: Prevenção, avaliação e tratamento na infância. 

Lisboa: McGraw-Hill. 

Giménez-García, L. (2014). Tratamiento cognitivo-conductual de problemas de conducta 

en un caso de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Revista de 

Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 1, 79-88. 

Gonzalez, L.O., & Sellers. E.W. (2002). The Effects of a Stress‐Management Program on 

Self‐concept, Locus of Control, and the Acquisition of Coping Skills in School‐

Age Children Diagnosed With Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal 

of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 15(1), 5-15. doi:10.1111/j.1744-

6171.2002.tb00318.x · 

https://www.researchgate.net/journal/1073-6077_Journal_of_Child_and_Adolescent_Psychiatric_Nursing
https://www.researchgate.net/journal/1073-6077_Journal_of_Child_and_Adolescent_Psychiatric_Nursing


  

 
 

47 
 

Johnstone, S. J., Roodenrys, S., Blackman, R., Johnston, E., Loveday, K., Mantz, S., & 

Barrat, M. F. (2012). Neurocognitive training for children with and without 

AD/HD. ADHD Attention deficit and hyperactivity disorders, 4(1), 11-23. 

doi:10.1007/s12402-011-0069-8 

Kelly, M. L., & Mccain, A. P. (1995). Promoting academic performance in inattentive 

children: the relative efficacy of school–home notes with and without response 

cost. Behavior Modification, 19(3), 76-85. doi: 10.1177/01454455950193006 

Lopes, J. A (1998). Distúrbio Hiperativo de Défice de Atenção em Contexto de Sala de 

Aula: Uma perspectiva psicoeducacional. Psicologia: Teoria, Investigação e 

Prática, 3(2), 143-158. 

Luman, M., Oosterlaan, J., & Sergeant, J. A. (2005). The impact of reinforcement 

contigencies on AD/HD: A review and theoretical appraisal. Clinical Psychology 

Review, 25(2), 183-213. 

Marafão, A. J. A. (2012). Procedimentos de intervenção comportamentalista em dois 

adolescentes com perturbação de hiperatividade e défice de atenção (Dissertação 

de Mestrado não publicada). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila 

Real. 

Marafão, A. J. A., Cruz, E. C., & Bertelli, R. (2013). Sistema de economia de fichas 

associado ao custo de resposta aplicados aos comportamentos de sala de aula de 

adolescentes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). 

Revista Educação Especial, 26(14), 229-244. doi: 10.5902/1984686X6882 

Méa, C. P. D., Cazarotto, A. M., & Wanger, M. F. (2014). Terapia Cognitivo-

Comportamental e Transtorno de Défice de Atenção com Hiperatividade: Relato 

de Caso Infantil. Revista Saúde e Pesquisa, 7(3), 541-551. 



  

 
 

48 
 

Nieves-Fiel, M. I. (2015). Tratamiento cognitivo-conductual de un niño con TDAH no 

especificado. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 2(2), 163-

168.  

Parker, H. C. (2003). Desordem por défice de atenção e hiperactividade – um guia para 

pais, educadores e professores. Porto: Porto Editora. 

Parker, H. C. (2006). Desordem por Défice de Atenção e Hiperatividade. Porto: Porto 

Editora.  

Ramalho, J., García-Señorán, M. M., & González, S. G. (2011). Auto-Instruções: 

Estratégia de Regulação Atencional da THDA. Psicologia: Reflexão e Crítica, 

24(1), 180-185. doi: 10.1590/S0102-79722011000100021 

Ramírez-Pérez, M. (2015). Tratamiento cognitivo-conductual de conductas disruptivas 

en un niño con TDAH y trastorno negativista desafiante. Revista de Psicología 

Clínica con Niños y Adolescentes, 2, 45-54. 

Rapport, M. D., Murphy, H. A., & Bailey, J. S. (1980). The effects of a response cost 

treatment tactic on hyperactive children. Journal of School Psychology, 18(2), 98-

111. doi: 10.1016/0022-4405(80)90025-4 

Selikowitz, M. (2010). Défice de Atenção e Hiperactividade. Alfragide: Texto Editores. 

 Simonsen, B., Fairbanks, S., Briesch, A., Myers, D., & Sugai, G. (2008). Evidence-based 

practices in classroom management: Considerations for Research to practice. 

Education and Treatment of Children, 31(3), 351-380. doi: 10.1353/etc.0.0007 

Tirado, J. L. A., Martin, F., & Lucena, F. J. H. (2004). Trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad: Intervención psicopedagógica. Psicothema, 16(3), 408-414. 

Tucha, O., Tucha, L., Kaumann, G., Konig, S., Lange, K. M., Stasik, D., Streather, Z., 

Engelschalk, T., & Lange, K. W. (2011). Training of attention functions in 



  

 
 

49 
 

children with attention deficit hyperactivity disorder. Attention Deficit and 

Hiperactivity Disorder, 3, 271-283. doi: 10.1007/s12402-011-0059-x 

Weiner, B. (2000). Intrapersonal and interpersonal theories of motivation from an 

attributional perspective. Educational Psychology Review, 12, 1-14. doi: 

10.1023/A:1009017532121 

Yin, R. (2005). Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. Porto Alegre: Bookman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

50 
 

 

 

Estudo Empírico II: 

 

 

Intervenção cognitiva-comportamental numa adolescente com perturbação de 

hiperatividade com défice de atenção: efeitos no autoconceito, autoestima e resultados 

escolares  

 

Cognitive-behavioral intervention in an adolescent with hyperactivity disorder with 

attention deficit: effects self-concept on self-esteem, and school results 
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Resumo 

 A Perturbação de hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA) é um distúrbio que se 

caracteriza por défices significativos, em múltiplos domínios da vida das crianças com 

esta problemática, interferindo a nível do seu autoconceito e autoestima. No entanto, em 

Portugal este é um tema ainda pouco aprofundado. O presente estudo, teve como objetivo 

geral descrever e avaliar a eficácia de uma intervenção cognitiva-comportamental com 

uma adolescente de 17 anos, diagnosticada com PHDA, baixo rendimento académico, 

baixo autoconceito e autoestima. O estudo de caso insere-se num desenho experimental 

A-B. A intervenção cognitiva-comportamental baseou-se em 32 sessões, no âmbito das 

quais foram implementadas estratégias de autoinstrução, automonitorização, resolução de 

problemas e reestruturação cognitiva. Foi aplicado o sistema de economia de fichas 

associada ao custo da resposta e foram realizadas rotinas de organização da matéria 

escolar, com o objetivo de facilitar a aprendizagem. Os resultados validam a eficácia da 

intervenção cognitiva-comportamental, que após a sua aplicação, comparativamente à 

fase pré-intervenção, verificaram-se melhorias em termos do autoconceito, autoestima e 

resultados escolares. 

Palavras-chave: Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção; 

intervenção cognitiva-comportamental; autoconceito, autoestima, resultados escolares. 
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Abstract 

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a disorder that is characterized by 

significant deficits in multiple domains of children's lives with this problem, interfering 

with their self-concept and self-esteem. However, in Portugal this is a topic that has not 

yet been deepened. The present study aimed to describe and evaluate the efficacy of a 

cognitive-behavioral intervention with a 17-year-old girl, diagnosed with ADHD, low 

academic performance, low self-concept and self-esteem. The case study is part of an 

experimental design A-B. The cognitive-behavioral intervention was based on 32 

sessions, in which self-instruction, self-monitoring, problem solving and cognitive 

restructuring strategies were implemented. The system of savings of chips associated to 

the cost of the response was applied and routines were organized to organize the school 

material, with the purpose of facilitating learning. The results validate the efficacy of 

cognitive-behavioral intervention, which, after its application, compared to the pre-

intervention phase, showed improvements in terms of self-concept, self-esteem and 

school results. 

 

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, cognitive-behavioral 

intervention, self-concept, self-esteem, school results. 
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Introdução 

A Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA) representa uma 

problemática comum na infância, que permanece no quotidiano da criança. É a 

perturbação mais investigada atualmente no campo da saúde mental de crianças e 

adolescentes, sendo por isso, cada vez mais reconhecida na sociedade. Em cerca de 20% 

a 70% dos casos, esta perturbação, persiste até à idade adulta (APA, 2014; Mondragón, 

2011). 

A PHDA é caraterizada como um comportamento persistente de desatenção, 

hiperatividade e/ou atividade motora excessiva sem qualquer fim, que dificulta a 

adaptação da criança/adolescente nos vários contextos do dia-a-dia, nomeadamente, o 

escolar e social (APA, 2014; Méa, Cazarotto, &Wagner, 2014).  

Segundo Cunha, Silva, Lourencetti, Padula e Capellini (2013) a PHDA é uma 

perturbação neurobiológica, de base genética, que remete para um grupo heterogéneo de 

anomalias neurológicas. Verificam-se, alterações nas conexões cerebrais, mais 

especificamente, no funcionamento dos neurotransmissores catecolaminérgicos, que 

originam uma desregulação central dos sistemas dopaminérgicos e noradrenérgicos. Estes 

sistemas têm como função, controlar o planeamento cognitivo, as funções executivas 

superiores e o sistema emocional de recompensa, que contribuem para o ajustamento 

comportamental, fundamental no processo de aprendizagem. 

Os alunos com PHDA, apesar da inteligência se situar no normal ou acima da 

média, são constantemente chamados à atenção e obtêm resultados escolares inferiores, 

comparativamente a irmãos e colegas de turma (Bohline, 1985; Felton & Wood, citados 

em Lopes, 1998; Parker, 2003; Selikowitz, 2010). Desenvolvem um mau senso de 

autoconceito e autoestima, por se considerarem objeto de críticas e queixas dos outros, 

sem entenderem os motivos. A exigência de níveis sustentados de atenção por períodos 
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de tempo consideráveis, na realização de tarefas escolares, e em contexto sala de aula, 

são fatores que dificultam o seu desempenho escolar. Consequentemente, surgem 

perceções distorcidas e negativas acerca de si próprios, emergem sentimentos de 

inferioridade, culpa, incapacidade, que causam desinteresse escolar, baixa autoestima e 

autoconceito. O desenvolvimento e ajuste psicossocial é comprometido e poderá levar a 

problemas de depressão e suicídio, sendo importante o diagnóstico e tratamento precoce 

(Barkley, 2002, Capelatto, Lima, Ciasca, & Azoni, 2014; Falardeau, 1999; Garcia, 2001).  

O diagnóstico deverá ser realizado na infância, antes dos 7 anos de idade, tendo 

em conta a persistência dos sintomas, em pelo menos dois contextos, em casa e na escola 

(Zambom, Oliveira & Wagner, 2006). Na formulação do diagnóstico da PHDA, é 

excluída a hipótese de lesão neurológica, como défices sensoriais, problemas de 

linguagem, problemas motores, atraso mental ou distúrbio emocional grave, por não 

integram os sintomas e causas da PHDA (Anderson et al., 2001; Costa et al., 2010; Lopes, 

2004; Rhode & Halpern, 2004; Sonunga-Barke, 2002; Zimmerman & Martinez-Pons, 

1990).  

A interligação da PHDA com a fase da adolescência, de mudanças estruturais de 

personalidade e contacto com a complexidade da fase adulta, acentua as dificuldades 

psicossociais, nomeadamente, a nível do autoconceito, autoestima e habilidades sociais. 

E os fatores de risco tendem a aumentar, como a prática de conduta antissocial, 

comprometimento na qualidade de vida, integração social e desempenho de novas 

aprendizagens (Barkley & Benton, 2010; Rigon, 2010).  

A PHDA está associada a um desempenho escolar reduzido e realização 

académica insatisfatória. Os indivíduos com PHDA têm dificuldades nas relações 

interpessoais, obtêm menos escolaridade e têm pior realização vocacional, devido aos 
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sintomas elevados de desatenção e impulsividade. Por conseguinte, origina um baixo 

autoconceito e autoestima (Júnior & Loos; 2011; Parker, 2004).  

É necessário, implementar intervenções psicológicas que devolvam a 

autoconfiança, desenvolvam fatores afetivo-motivacionais e competências psicossociais, 

para que estes alunos se tornem adultos saudáveis e com sucesso na aprendizagem 

(Capelatto, Lima, Ciasca, & Azoni, 2014; Leitão, 2008; Lourenço & Paiva, 2004; 

Lourenço & Paiva, 2010; Lozano & Blanco, 2006; Maia, Guardiano, Viana, Almeida, & 

Guimarães, 2011; Paiva, 2003; Peixoto, 2008; Stevanato, Loureiro, Linhares, & 

Marturano, 2003; Veiga, Garcia, & Miranda, 2003). 

As técnicas cognitivo-comportamentais são direcionadas à redução dos sintomas 

da PHDA e podem ser aplicadas pelas próprias crianças/adolescentes em situações do 

dia-dia (Ramalho, Senorán & González, 2009; 2011).   

A vertente cognitiva de atuação é composta por técnicas direcionadas a situações, 

que exigem a reeducação de cognições na resolução de problemas sociais, controlo do 

pensamento e planeamento de tarefas escolares. A estimulação cognitiva tem como 

objetivo desenvolver habilidades cognitivas, através do treino do raciocínio lógico e dos 

processos atencionais, no processo de aprendizagem (Alves, 2015; Johnstone et al., 2012; 

Tucha et al., 2011). A autoinstrução, automonitorização e psicoeducação, revelam-se 

técnicas eficazes, que permitem através do treino, clarificar o pensamento, desenvolver o 

discurso interno orientador na execução de tarefas, aumentar o locus de controlo interno 

e planear ações com objetivo definido (Ramalho, Senorán & González, 2009; 2011) 

A vertente psicológica comportamental atua ao nível da impulsividade, e 

deficiência de autocontrolo, através da aplicação do programa de sistema de pontos 

associado ao custo da resposta. Este programa considerado eficaz pela literatura, 

carateriza-se por punir os comportamentos desajustados e reforçar de forma positiva, com 
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a atribuição de privilégios, os comportamentos adequados ao contexto escolar, 

promovendo o ajuste comportamental (Atkins et al., 1989; Fiel, 2015; Kelley & McCain, 

1995; Simonsen, Fairbanks, Briesch, Myers, & Sugai, 2008; Rapport, Murphy, & Bayley, 

1980). É importante, quando o ajuste psicossocial é conseguido, que a aluna experimente 

sentimentos de satisfação, pela concretização da expetativa aguardada. O facto de se 

autorreforçar solidifica o ajuste comportamental (Barkley, 2002; Parker, 2003).   

Contextualização do Caso 

Caraterização Sociodemográfica da Paciente  

A Luísa (nome fictício) foi selecionada da população escolar, com diagnóstico de 

PHDA, segundo os critérios do DSM V (2014), avaliação de um relatório médico do 

pedopsiquiatra e avaliação psicológica dos serviços de psicologia da escola.  

É uma adolescente com dezassete anos, que vive em meio rural, numa aldeia 

próxima a Vila Real e frequenta o décimo primeiro ano numa escola pública. 

O agregado familiar da “Luísa” é constituído por quatro elementos, pai, mãe, 

irmão e avó. Possuem uma situação económica satisfatória e habitação própria. O 

ambiente familiar é caraterizado por relações estáveis entre todos os elementos da família. 

No entanto, a mãe revelava-se preocupada com as dificuldades de aprendizagem da 

“Luísa” e pela falta de interesse escolar, mantendo uma presença frequente na instituição 

escolar. 

A “Luísa” encontrava-se bem-adaptada ao contexto escolar, contudo, encontrava-

se muitas vezes sozinha nos recreios e na carteira da sala de aula, que poderá evidenciar 

dificuldades nas relações interpessoais. Em termos de lazer, demonstrava um fascínio 

especial por atividades que envolvessem computador e atividades ao ar livre, 

nomeadamente jogar futebol. 
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Motivo da intervenção psicológica  

A “Luísa” encontrava-se ao abrigo do Decreto-lei nº 3/2008 de 7 de janeiro 

(Portugal, 2008), submetida a um Programa Educativo Individual, onde constam medidas 

inerentes a um Currículo Específico Individual (artigo 21º) com Apoio Pedagógico 

Personalizado (artigo 17º) à disciplina de Português e Geometria Descritiva, Adequações 

curriculares individuais (artigo 18º), Adequações no Processo de Avaliação (artigo 20º) e 

apoios complementares à Educação Especial, designadamente, articulação com os 

Serviços de Saúde e Serviços de Psicologia. 

A equipa multidisciplinar de apoio aos alunos com necessidades educativas 

especiais (NEE) avaliou a Luísa tendo em conta, na elaboração do plano especifico 

individual (PEI), o relatório médico do pedopsiquiatra e os relatórios técnicos dos 

serviços de psicologia, destinados ao levantamento da informação referente às funções do 

corpo. Relativamente aos aspetos inerentes à atividade e participação, foi realizada uma 

avaliação pedagógica do desempenho escolar, através da análise da informação apurada 

pelo conselho de turma. Através da consulta de informação aos pais, foi apurada a 

vertente dos fatores ambientais, que correspondem à Classificação Internacional de 

Funcionalidade (CIF), métrica da Educação Especial (Organização Mundial De Saúde, 

2004). 

Tendo em conta a CIF, a Luísa apresentava nas funções e estruturas do corpo 

problemáticas moderadas (2) a graves (3), como instabilidade psíquica (b1263.2), 

deficiência nas funções de controlo dos impulsos, impaciência, tiques e agitação 

(b1304.3). Apresentava problemas moderados nas funções emocionais (b1565.2) e 

problemas graves, nas funções da atenção (b140.3), nomeadamente na manutenção da 

atenção (b1401.3), na mudança da atenção (b1402.3) e divisão da atenção (b1402.3). A 

nível das funções da perceção visioespacial, a Luísa apresentava dificuldades graves 
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(b1640.3), especificamente, na estrutura cortical do lobo temporal do cérebro (s11001.3), 

nas funções cognitivas de nível superior da abstração (b1640.2) e flexibilidade cognitiva 

(b1643.2). Apresentava dificuldades ligeiras nas funções mentais de linguagem e 

expressão escrita (b16711.1) e dificuldades moderadas em adquirir conceitos complexos 

(d1371.2), em realizar tarefas múltiplas (d220.2), resolver problemas complexos 

(d1751.2) e dirigir a atenção (d161.2). Tinha dificuldades ligeiras em focar a atenção não 

especificada (d1609.1), nas interações pessoais básicas (d710.1) e em iniciar uma 

conversa (d3500.1). 

Nos fatores ambientais, os relacionamentos individuais (e320.1), o apoio da 

família direta (e310+1) e pessoas com autoridade, como os professores, o diretor de turma 

e os serviços de psicologia (e330+2), constituíam fatores que contribuíam de forma 

positiva para o desenvolvimento da Luísa. 

Enquadramento da problemática 

Desde cedo no ensino pré-escolar, o processo de adaptação e autonomia da 

“Luísa” revelou-se difícil de alcançar. E apesar do nível normal de desenvolvimento, de 

acordo com a faixa etária, a aluna demonstrava dificuldades na integração social, e 

encontrava-se, frequentemente irrequieta na sala de aula.  

No decorrer do percurso académico, era visível o desinteresse em realizar tarefas 

escolares e apresentava dificuldades a nível da atenção, expressão escrita, relacionamento 

de conteúdos e memorização. Foi implementado um plano de acompanhamento 

pedagógico às disciplinas, apoio pedagógico acrescido e apoio individualizado na sala de 

aula, que permitiu a transição escolar até ao 11º ano de escolaridade. 

Os relatórios psicológicos realizados pelos serviços de psicologia referenciam 

sobretudo, dificuldades em termos de relações espaciais, aptidão numérica e planeamento 
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do pensamento. A “Luísa” exercia pouco poder de autocontrolo e reflexão, manifestando 

atitudes desajustadas e irrefletidas em sala de aula. 

Avaliação do caso 

Com o objetivo de recolher informação acerca do rendimento escolar, informação 

social e educacional, foi feita análise documental ao processo escolar e realizadas 

entrevistas semidiretivas à encarregada de educação, à “Luísa”, à diretora de turma e à 

psicóloga escolar. 

A encarregada de educação, refere que a “Luísa” apresenta dificuldades em 

cumprir hábitos saudáveis de sono e rotinas de estudo, apesar de em casa serem 

estabelecidas regras essenciais ao bem-estar, de higiene e alimentação equilibrada. 

Carateriza a “Luísa” como teimosa e impulsiva, no entanto, referiu ser muito ligada à 

arte de desenhar (SIC). A psicóloga e a diretora de turma referiram que a “Luísa” 

necessita de regulamentação comportamental em sala de aula e estimulação cognitiva. 

Foi aplicada a escala de Weschler (WISC-R) que avalia a inteligência, a escala 

que avalia o autoconceito de Piers-Harris Children´s Self-Concept Scale-2 (PHCSCS-2), 

a que avalia a autoestima de Rosenberg e recolhida informação sobre a avaliação escolar 

(Yin, 2005). 

Aplicação da Escala de Inteligência de Wechsler Revista (WISC-R) 

Os resultados obtidos da escala de WISC-R (1974) descartam a hipótese de 

deficiência mental, com o QI de 103, que enquadra os parâmetros normais de inteligência. 

Verifica-se menor pontuação na componente manipulativa, com 53 de pontuação típica, 

que poderá relacionar-se com o défice nos processos atencionais e funções executivas 

superiores, advindas pela PHDA. 
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Avaliação do autoconceito  

Para avaliar o autoconceito foi aplicada a escala de Piers-Harris Children´s Self-

Concept Scale-2 (PHCSCS-2 – Piers & Herzberg, 2002, adaptado por Veiga, 2006). 

É uma escala multidimensional que avalia o autoconceito e é constituída por seis 

dimensões. O estatuto intelectual é constituído por 13 itens: 5,16,21,22, 

24,25,26,34,39,43,50,52 e 55 e avalia a intelectualidade em relação à escola. O aspeto 

comportamental, constituído por 13 itens:12,13,14,18,19,20,27,30,36,38, 45,48 e 58, 

avalia as atitudes e comportamentos em contexto escolar, familiar e entre colegas. A 

ansiedade, composta por oito itens: 4,7,10, 17,23,29,56 e 59, avalia os níveis de 

frustração, otimismo e medo na realização das tarefas escolares e relações com os pares. 

A aparência física, com oito itens: 8,9,15,33,44,46, 49 e 54, nos quais avalia os níveis de 

satisfação com a aparência e perceções, em ser considerar, por exemplo, magro/a ou 

gordo/a. A popularidade, que compõe 10 itens, 1,3,6,11,32,37,41,47,51, 57 avalia a 

aceitação social e as relações interpessoais. E, por último, a satisfação-felicidade, 

composta por oito itens, 2, 28, 31, 35, 40,42,53,60, avalia a satisfação ou felicidade da 

adolescente consigo própria, com os outros e com o mundo. As seis dimensões da escala 

totalizam 60 itens, em forma de resposta dicotómica “sim” ou “não”. Para o cálculo das 

pontuações é necessário efetuar a inversão dos valores dos itens invertidos: 1, 3, 4, 5, 7, 

8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 47, 48, 

51, 52, 56, 57, 58 e 59. Esta escala foi construída por Piers (1969), com manual revisto 

em 1988, e mais tarde, com versão reduzida a 60 itens (Piers & Herzberg, 2002). Foi 

aferida à população portuguesa por Veiga (2006). Apresenta capacidades psicométricas 

fidedignas, com coeficientes de fidelidade e consistência interna elevadas (>.85). A escala 

foi aplicada, no momento inicial, antes da intervenção, com o objetivo de reunir 

informação acerca do autoconceito da “Luísa” e planeamento da intervenção psicológica. 
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Tabela 1. Avaliação do autoconceito antes da intervenção 

 

 

 Pontuação Direta 

Dimensões Fase pré-teste 

Comportamento escolar 5 

Ansiedade 4 

Estatuto Intelectual 4 

Aparência Física  4 

Popularidade 6 

Felicidade 8 

Autoconceito Global 31 

 

Avaliação da autoestima 

Para avaliar a autoestima foi aplicada a escala de autoestima de Rosenberg (1965) 

validada para a população portuguesa, nomeadamente, para a fase da adolescência, por 

Santos & Maia (2003). É um instrumento unidimensional, aferido para a população 

portuguesa, que possui qualidades psicométricas satisfatórias, com um bom nível de 

consistência interna, capaz de classificar o nível de autoestima em baixo, médio e elevado. 

A baixa autoestima expressa-se por sentimentos de incompetência, inadequação e 

incapacidade em superar desafios. A autoestima média, carateriza-se por sentimentos de 

indecisão face à aprovação ou rejeição de si. E a autoestima elevada, carateriza-se pelo 

autojulgamento de confiança, competência e valor próprio.  

A escala avalia globalmente a atitude positiva ou negativa do individuo em relação 

a si mesmo, possui dez itens fechados, cinco referentes à autoimagem positiva (1,2,4,6,7) 

e cinco relacionados à autoimagem negativa (3,5,8,9,10). O resultado obtido da escala 

pode variar entre 10 a 40 pontos, que são realizados através do cálculo da soma das 

respostas dadas às 10 frases. Cada frase pode receber uma pontuação de, no mínimo, 1 e 
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no máximo 4 pontos. Quanto maior a pontuação obtida, maior é o nível de autoestima no 

indivíduo (Sbicigo, Bandeira, & Dell’Aglio, 2010). 

Segundo a literatura, as crianças/adolescentes com PHDA têm maior 

probabilidade de terem baixas autoestimas. Assim, através da aplicação da escala, foi 

conseguida informação sobre a autoestima da “Luísa”, que em cruzamento de informação, 

contribui para o planeamento e objetivo da atuação. 

 

Tabela 2. Avaliação da autoestima antes da intervenção 

 

 

 Pontuação direta 

 Fase pré-teste 

Autoestima positiva 8 

Autoestima negativa  9 

Autoestima global 17 

 

Análise Documental sobre o Rendimento Escolar 

Foi realizada, antes da intervenção, análise dos resultados escolares da “Luísa”, 

que permitiram interligar informação e definir os objetivos da atuação psicológica, com 

vista às suas necessidades.  

A classificação da avaliação escolar varia de 0 a 20 valores, incluindo 

competências demonstradas na sala de aula, na realização dos testes de avaliação, 

participação e interesse, comportamento, pontualidade e assiduidade. 

Tabela 3. Resultados escolares obtidos antes da intervenção: 

 

Disciplinas escolares Resultados escolares 

Educação Física 13 

Português 10 
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Inglês 10 

Geometria Descritiva 14 

Análise Funcional 

A “Luísa” apresenta um fraco desempenho escolar, dificuldades na planificação 

de rotinas de estudo, fraca orientação na realização de trabalhos escolares e dificuldades 

na focalização da atenção. Revela desinteresse pelo processo de aprendizagem e revela 

dificuldades e desinteresse na integração da dinâmica escolar. Como se verifica em outros 

estudos realizados. A “Luísa” tal como outros adolescentes de outros estudos (Capelatto, 

Lima, Ciasca, & Azoni, 2014; Júnior & Loos, 2011; Maia, Guardiano, Viana, Almeida & 

Guimarães, 2011), experimenta sentimentos negativos de falha permanente, de culpa e 

inferioridade, que revelam uma baixa autoestima e autoconceito. Age, com frequência, 

de forma impulsiva perante situações sociais, inclusive com os pais, professora e colegas.  

     No contexto familiar, existe inconsistência de castigos e ausência de reforço 

negativo mediante comportamentos disruptivos, que mantém o desajuste 

comportamental. Perante este facto, a mãe da “Luísa” foi instruída, a reforçar de forma 

positiva, os comportamentos adequados da “Luísa”, e de forma negativa, os 

comportamentos inadequados. 

Posta a recolha de informação e avaliação do caso, verifica-se a necessidade de 

uma intervenção psicológica cognitiva-comportamental, assente nas dificuldades da 

Luísa. A terapia cognitiva-comportamental é referida na literatura, como a mais eficaz no 

tratamento dos sintomas e efeitos da PHDA (Barkley, 1989; Fiel, 2015; Giménez-García, 

2014; Marafão, Cruz, & Bertelli, 2013; Ramírez-Pérez, 2015; Cantiere, Ribeiro, Khoury, 

Seraceni, Macedo & Carreiro, 2012). 
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Aplicação do programa de intervenção 

Os objetivos delineados da intervenção cognitiva-comportamental foram realizar 

psicoeducação sobre a origem, causas e sintomas da PHDA. Elevar o autoconceito e 

autoestima e potenciar os resultados escolares.  

O programa de intervenção foi realizado ao longo dos meses de janeiro, fevereiro, 

março e abril, com o total de 32 sessões, duas vezes por semana, com duração de 50 

minutos. Existiu cooperação dos pais na recolha de informação e com a instituição escolar 

(Levine & Anshel, 2011). 

No momento inicial, anteriormente à intervenção, foi aplicada uma escala que 

avalia o autoconceito e uma escala que avalia a autoestima, com o objetivo de reunir 

informação sobre o autoconceito e autoestima da “Luísa” e foi observada em contexto 

sala de aula, com o objetivo de analisar o registo comportamental face ao desempenho 

escolar, e por isso ser alvo de intervenção.  

Após a implementação da intervenção, a “Luísa” foi continuamente observada em 

sala de aula, recreios e apoios às disciplinas que revelava maior dificuldade, com o 

objetivo de analisar a sua performance escolar e eficácia da intervenção.  

As sessões iniciais, direcionaram-se à construção da relação terapêutica, assente 

em três premissas fundamentais, o estado de congruência, empatia e aceitação 

incondicional (Rogers, 1961). As entrevistas semiestruturadas iniciais, foram baseadas no 

diálogo ativo, para quebrar o gelo e construir o clima de confiança. A “Luísa” demonstrou 

atitude recetiva no estabelecimento da relação terapêutica.  

De seguida, juntamente com a mãe, foi realizada psicoeducação em torno da 

PHDA, de forma a esclarecer dúvidas relativamente às causas, sintomas, diagnóstico e 

tratamento. A desconstrução de estigmas e distorções cognitivas assentes na diferença, 
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comparativamente aos colegas de escola e meio onde vive contribuiu para que a “Luísa” 

se sentisse compreendida, aceite e não sozinha.  

Na quinta sessão foi explicado no que consistiria a implementação do programa 

de sistema de pontos associado ao custo da resposta, direcionado a áreas a melhorar. Eram 

atribuídos pontos à “Luísa” quando manifestava comportamentos ajustados e retirados 

pontos quando manifestava comportamentos disruptivos. O objetivo deste programa é 

reduzir as respostas desajustadas e aumentar as respostas adequadas perante o meio 

envolvente, contribuindo para o ajustamento comportamental e forma adequada de 

comportar. No processo de atribuição de pontos, foi dada a oportunidade de a “Luísa” se 

autoavaliar, atribuindo uma nota face ao seu próprio desempenho. Esta técnica, estimula 

a consciencialização dos seus comportamentos, reflexão, crescimento pessoal e mudança 

(Parker, 2006). No final de cada sessão era posto em prática este programa.  

Na sexta, sétima e oitava sessão foi abordada a esfera social, as competências das 

representações sociais, e a esfera familiar. Foi recolhida informação acerca dos estilos 

parentais, dinâmica familiar, assimetrias na família, tipo de vinculações e expectativas 

dos pais. Foi obtido conhecimento da representação cognitiva da “Luísa” face à 

intervenção. 

As 9º, 10º, 11º sessões foram direcionadas ao trabalho da deficiência da estratégia 

cognitiva, através de psicoeducação acerca das várias etapas que ocorrem por trás das 

ações e comportamentos e sobre os benefícios de pensar antes de agir. Foi aplicada a 

técnica de modelagem comportamental, baseada no treino de situações sociais 

hipotéticas, permitindo através da monitorização comportamental, a redução da 

impulsividade e prática adequada de comportamento.  

Nas 12º, 13º e 14º sessões foi aplicada a técnica dos modelos atribucionais, que 

permite desenvolver o controlo sobre a aprendizagem, elevar o esforço e consolidar os 
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objetivos escolares. Desta forma, permite aumentar as expectativas escolares, a 

autoestima e o autoconceito (Weiner, 2000). Nas seguintes três sessões, foi elaborado um 

cronograma com o registo das tarefas escolares e testes de avaliação do semestre. Foram 

ensinadas estratégias pedagógicas e metacognição em assimilar a matéria escolar, como 

a realização de resumos de textos, sublinhar palavras desconhecidas num texto e procurar 

o seu significado no dicionário, representando-as mentalmente com um sentido. Foi 

ensinada a sintetizar a matéria escolar por capítulos, entre outras. Estas técnicas 

desenvolveram a capacidade de integração escolar, no sentido conjunto de todos os alunos 

atingirem as metas escolares.  

As sessões 18º, 19º e 20º, 21º, 22º, 23º e 24º foram direcionadas a estratégias 

comportamentais, de controlo da impulsividade e modificação de conduta, com a 

aplicação da técnica da contagem e autogestão comportamental em situações exemplo 

(Barkley, 2000). A “Luísa” após o treino nas sessões teria que relatar situações do seu 

dia-a-dia, em contexto escolar, em que praticou as técnicas. Na modificação 

comportamental é fundamental que ocorra compreensão da melhora, através do 

autorreforço (“que bom já me portei bem na aula”), pois a estruturação da personalidade 

reside no facto de que a expectativa criada se confirme no momento: comportar-se 

ajustadamente (Weiner, 2000; Parker, 2006). Estas sessões contribuíram para o aumento 

do autoconceito e autoestima, crescimento pessoal e interação social. 

As sessões, 24º, 25º e 26º integraram a técnica de autoinstrução na prossecução de 

tarefas escolares e resolução de problemas sociais. É uma técnica eficaz na reestruturação 

das capacidades atencionais e na perseveração do autoconceito (Ramalho, García-

Señorán, & González, 2011).  

A partir da 26º sessão foi pedido à “Luísa” que no final de cada sessão partilhasse 

uma memória positiva, relacionada ao contexto escolar e aos progressos alcançados. Era 
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atribuído reforço positivo propicio ao trabalho desenvolvido e motivação na autogestão 

comportamental. 

As sessões finais tiveram enfoque na estimulação cognitiva, nomeadamente na 

reabilitação do domínio verbal e funções executivas superiores. Foram realizadas 

atividades didáticas através do computador, como por exemplo, descobrir as diferenças e 

os opostos, torre de Hanói e quebra-cabeças, focados no tempo de reação, processos 

atencionais e mecanismos de raciocínio lógico em défice pela PHDA (Cantiere et al., 

2012). 

Foram realizadas atividades numéricas, de escrita e interpretação de textos, com 

o objetivo de estimular a compreensão e melhorar a ortografia. Foi treinada a capacidade 

intelectual em lidar com a frustração, de abandonar uma estratégia cognitiva anterior por 

outra mais eficaz (flexibilidade cognitiva) e os processos amnésicos, através de exercícios 

e jogos como organizar figuras, tangram, caça palavras, jogo de sete erros, labirinto, 

desenhos animados, contar e recontar histórias, ligar os pontos, construção de histórias, 

construção de blocos, jogo de dominó baseado em imagens e contas matemáticas e o 

sudoku com imagens e memória. 

Por último, na sessão 32º foi realizada autoavaliação e feedback final da 

intervenção, que permitiu identificar o trabalhado realizado durante a intervenção. E, 

sobretudo, tomar consciência das áreas potenciais que foram melhoradas e de maior 

dificuldade. Foram abordadas quais as estratégias que a “Luísa” poderá implementar no 

dia-a-dia para colmatar as suas dificuldades e possíveis soluções na resolução de 

problemas. 

 

 

 



  

 
 

68 
 

Resultados 

Na fase pré-teste verificam-se necessidades a nível psicossocial, com fragilidades 

no autoconceito e autoestima. Através da observação naturalista, era notável as 

dificuldades na integração social, que refletiam a forma desajustada e impulsiva de 

interagir socialmente. Analogamente, os resultados escolares eram baixos. 

Os resultados do autoconceito na fase pré-teste indicam fragilidades, com a 

pontuação bruta de 31 pontos. Nas seis dimensões, a dimensão de ansiedade, estatuto 

intelectual e aparência física obtêm as menores pontuações, indicando possivelmente a 

falta de confiança e autocontrolo, a perceção negativa de si própria e a dificuldade de 

convivência social, que vai de encontro aos factos referidos pela mãe e professora. A 

“Luísa” tinha um locus de controlo altamente externo, e por isso, assente em défices de 

autocontrolo emocional e motivacional. Tinha menos persistência e elevados níveis de 

ansiedade. 

Criou-se, desde logo, uma relação terapêutica de aceitação incondicional, 

confiança e suporte, que possibilitou o desenvolvimento da intervenção. No decorrer das 

sessões a “Luísa” começou a percecionar-se de forma diferente, construiu crenças 

positivas acerca de si própria e das suas potencialidades e começou a surgir interesse pela 

dinâmica escolar e esforço na realização de metas de estudo, que comprova a alteração 

positiva significativa a nível do autoconceito, na fase pós-teste. A nível da aparência 

física, foi visível um aprimoramento ao longo da intervenção, a “Luísa” cuidava mais do 

seu aspeto físico, através do uso de roupas mais adequadas e do cabelo mais cuidado, 

contrariamente ao antes e inicio da intervenção, como corrobora os resultados da 

aplicação da escala, com a evolução de 3 pontos na dimensão da aparência física. A Luísa 

começou a percecionar-se de forma mais positiva. As pontuações foram mais elevadas 

nos diferentes domínios, com destaque primordial no domínio de estatuto intelectual, à 
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qual a “Luísa” obteve 11 pontos. As pontuações foram mais elevadas nos diferentes 

domínios, com destaque primordial no domínio de estatuto intelectual, à qual a “Luísa” 

obteve 11 pontos. A pontuação total bruta foi de 50 pontos, que confirma um elevado 

autoconceito e autoconfiança, na forma como se vê, como vê os outros e o mundo.   

Especificamente, a resposta da “Luísa” ao item 25 da escala de autoconceito, de 

não estar distraída na escola, é particularmente importante. Pois prende-se com o trabalho 

desenvolvido de reestruturação cognitiva, direcionado à estimulação da atenção focada, 

memória de trabalho, operacional e o treino em lidar com a frustração. Cruzando 

informação, o aumento da flexibilidade cognitiva reflete-se na capacidade de 

concentração da atenção durante a aula, nos apoios escolares e na melhoria das notas. A 

organização de métodos de estudo e planificação de trabalhos escolares contribuíram para 

a sincronização escolar.  

No item 30, a Luísa responde sim, tem consciência das expectativas elevadas dos 

pais. Esta consciência, por um lado, revela ser um bom indicador, em termos de 

autoconsciência e interiorização da dinâmica familiar. No entanto, esta resposta poderá 

evidenciar que as expectativas elevadas dos pais poderão ser desenquadradas às 

caraterísticas e capacidades biopsicossociais da “Luísa”.  

No item 54 a Luísa responde sim, tem mais amigos que amigas e refere considerar-

se “maria rapaz” (SIC). As amigas mais próximas têm “caparro”(SIC) e gostam de 

praticar as mesmas atividades desportivas que ela, nomeadamente jogar futsal. Ao falar 

de si, a “Luísa” revela abertura e à vontade, que poderá inferir autoaceitação. Tem 

consciência do trabalho realizado na intervenção e do seu crescimento intelectual, que 

refere como “ganhei confiança com toda a gente”, “cresci por dentro”, “penso um pouco 

antes de falar”, “mudei ligeiramente para melhor” e veio ajudar a fazer as coisas que já 

fazia, mais à vontade” (SIC).  
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Tabela 4. Avaliação do autoconceito após a intervenção 

 

 Pontuação Direta 

Dimensões Fase pré-teste 

Comportamento escolar 9 

Estatuto Intelectual  11 

Ansiedade 5 

Aparência Física  7 

Popularidade 10 

Felicidade 8 

Autoconceito Global  50 

 

Relativamente à autoestima, o trabalho interventivo proporcionou um conjunto de 

estratégias psicossociais na resolução de problemas do dia-a-dia e no cumprimento de 

metas pessoais e escolares, desenvolvendo a autovalorização e aceitação de si mesma. 

 Na fase anterior à intervenção, a “Luísa” apresentava um maior índice de 

autoestima negativa, com 9 pontos, num total de 17 pontos de autoestima. Através destes 

dados, infere-se a existência de dificuldades/problemas de autoestima., a “Luísa” tinha 

uma imagem de si própria como sendo diferente dos restantes colegas de turma, 

emergindo sentimentos de inferioridade. Ao longo da intervenção, foram notáveis as 

mudanças positivas e o crescimento pessoal, através de por exemplo, da alteração do 

discurso “Não sei” (SIC) a qualquer questão que se lhe colocava e encolher de ombros, a 

“sim, pode ser”, “tenho que me concentrar”, “eu isso sei fazer isso bem”, eu percebo 

disso (SIC).  

No decorrer da intervenção, as melhorias psicossociais foram notórias, 

nomeadamente a nível da confiança em si própria e no interesse pelo estudo e maior 

disponibilidade nas relações interpessoais.  
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Existiram alterações significativas com a aplicação da intervenção, como 

confirmam os dados da aplicação da escala na fase anterior à intervenção e após. A 

pontuação da autoestima positiva foi de 14 pontos brutos, e negativa 13, com o total de 

27 pontos de autoestima, que indica uma autoestima elevada e autovalorização. A 

encarregada de educação corrobora estes factos, referindo que a “Luísa” desenvolveu uma 

maior responsabilidade.  

Tabela 5. Avaliação da autoestima após a intervenção 

 

 Pontuação direta 

 Fase pós-teste 

Autoestima positiva 14 

Autoestima negativa  13 

Autoestima global 27 

 

A nível dos resultados escolares, foram estabelecidos métodos de organização do 

material escolar, cronogramas e hábitos de estudo.  

O facto de a aluna se sentir compreendida e entender que pode controlar a 

aprendizagem e a sua performance escolar, contribuiu para um melhoramento do 

desempenho escolar. Verificou-se, no decorrer da intervenção através da observação 

naturalista, avanços significativos a nível dos resultados escolares. Como avaliação final 

do período escolar, após a intervenção, a Luísa obteve melhores resultados escolares, 

nomeadamente à disciplina de geometria descritiva, à qual antes da intervenção obteve 

14 valores e após 18 valores (muito bom). Nas restantes disciplinas, a Educação Física 

obteve 13 valores, a Português 10, a Inglês 10, melhorando, no segundo momento da 

avaliação, para 11 a Português, Inglês 11 e 16 valores a Educação Física, respetivamente. 

O programa de sistema de pontos associado ao custo da resposta nas tarefas escolares, a 
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estimulação das funções executivas superiores e o aumento do autoconceito e autoestima 

contribuíram integramente para o ajuste escolar. 

Tabela 6. Resultados escolares obtidos na fase pós-teste 

Disciplinas escolares Resultados escolares 

Educação Física 16 

Português 11 

Inglês 11 

Geometria Descritiva 18 

 

Discussão dos resultados 

 Os objetivos da intervenção psicoterapêutica cognitiva-comportamental em 

contexto escolar foram melhorar o autoconceito, a autoestima e resultados escolares.  

A implementação da intervenção revelou-se eficaz, com a concretização dos 

objetivos planeados, tendo em conta as caraterísticas particulares do caso.  

A aluna anteriormente à intervenção evidenciava através da observação naturalista 

e aplicação das escalas, implicações no desenvolvimento e na capacidade de adaptar-se a 

nível psicossocial, evidenciando fragilidades no autoconceito e autoestima, que comprova 

os dados de outros estudos científicos que apontam menor autoconceito e autoestima a 

adolescentes com PHDA (Barkley, 2006; Capelatto, Lima, Ciasca, & Azoni, 2014; 

Falardeau, 1999; Garcia, 2001; Júnior & Loos; 2011; Maia, Guardiano, Viana, Almeida, 

& Guimarães, 2011; Parker, 2004). 

Durante e após a intervenção, verificaram-se modificações positivas consideráveis 

no autoconceito e autoestima. O autoconceito alterou de mediano a elevado e a autoestima 

de negativa a elevada, ou seja, a concretização pessoal e autojulgamento alteraram-se 

positivamente ao longo da intervenção. A literatura científica refere que na maioria dos 
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casos de PHDA existe problemas de depressão e suicídio (Capelatto, Lima, Ciasca, & 

Azoni, 2014) pelo comprometimento associado a problemas de autoconceito e 

autoestima.  

A intervenção terapêutica promoveu competências psicossociais que possibilitam 

menores índices de depressão, com o acréscimo do autoconceito e autoestima. A “Luísa” 

esforçava-se para cumprir as metas escolares, saber esperar pela sua vez e respeitar as 

regras. Empenhava-se por participar nas diversas atividades escolares, em alguns jogos 

de grupo e que tudo fizesse sentido. No decorrer da intervenção, através da observação 

naturalista e acompanhamento semanal, a “Luísa”, tornou-se mais social, não faltava às 

atividades escolares, como anteriormente à intervenção fazia. A mudança significativa 

foi visível, de no início da intervenção, a “Luísa” estar mais distanciada dos seus colegas 

de turma, quando aguardavam pela chegada da professora à sala e após a intervenção, 

estar mais próxima e a interagir com os seus colegas.  

Após a intervenção, a “Luísa” tem uma imagem positiva de si própria e 

autoperceções mais positivas de habilidades intelectuais, que lhe devolvem alguma 

perseverança e autovalorização. Segundos os autores Trzesniewski, Donellan e Robins 

(2003) uma adolescente com elevada autoestima, tende a pugnar comportamentos 

antissociais e de delinquência juvenil, tendo a intervenção um papel fundamental para o 

bem-estar pessoal e social da “Luísa”, para que se torna numa adulta saudável. O aumento 

da autoestima e autoconceito, conjuntamente com a atribuição de “ferramentas” como as 

habilidades sociais, previne comportamentos desviantes e conduta antissocial. 

 Ao longo da intervenção psicológica, foram promovidas competências 

psicossociais e de motivação na aprendizagem, que constituíram técnicas eficazes focadas 

ao desenvolvimento da “Luísa”. Foi visível, a melhoria, no estabelecimento de relações 

interpessoais, que contribuiu para a integração escolar e sentimento de pertença. 
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Através da observação naturalista, foi visível que a Luísa se começou a 

percecionar de forma diferente, construiu crenças positivas acerca de si própria e das suas 

potencialidades. Surgiu interesse pela dinâmica escolar e esforço na realização de metas 

de estudo, que vai de encontro à melhoria do autoconceito, com o resultado pós-teste da 

escala, no domínio de comportamento escolar.  

Foi visível, em contexto de sala de aula, o aumento da concentração e conclusão 

das tarefas escolares, através da redução da impulsividade e estimulação cognitiva 

permitiu de forma positiva, aumentar a perceção do estatuto intelectual e elevar o 

autoconceito neste domínio. A nível da aparência física, verificou-se um aprimoramento, 

a Luísa cuidava mais do seu aspeto físico, através do uso de roupas mais adequadas e do 

cabelo mais cuidado. Anteriormente à intervenção, a Luísa usava o cabelo apertado, no 

decorrer da intervenção foi visível o seu cuidado e gosto pelo cabelo, andava de cabelo 

solto, hidratado e com caracóis definidos. Ao andar, tinha mais aprimoramento na 

marcha. 

Com a realização da intervenção ocorreu um melhoramento nas relações 

interpessoais, maior autocontrolo na interação interpessoal e uma maior integração social. 

A Luísa anteriormente à intervenção, emitia respostas irrefletidas e impulsivas com quem 

interagia, e depois tinha que pedir desculpa, quando se apercebia que as pessoas ficavam 

chateadas com ela, mas não percebia bem porquê e referia que era sem maldade. Em sala 

de aula, não conseguia para de se rir impulsivamente, prejudicando a sua performance 

escolar. Com o decorrer da intervenção e com a aplicação da técnica da contagem, 

verificaram-se melhorias nas habilidades sociais e redução da impulsividade nas respostas 

sociais que se relaciona com a autoperceção positiva da Luísa e aumento do valor no 

domínio da popularidade. 
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A nível da autoestima, verificaram-se melhorias psicossociais, na aceitação de si 

mesma; a Luísa falava sobre si à vontade, com confiança e sem complexo nem diferença, 

que indica o desenvolvimento da autovalorização e crescimento pessoal. 

A concretização da expectativa que a “Luísa” ia criando do ajuste psicossocial 

conseguido e de melhores notas escolares, ao longo do período, é relevante na reeducação 

e estruturação da personalidade, pois segundo Parker (2003) constitui o seu próprio 

reforço positivo e eficácia do autoconceito. 

 Com o presente estudo, verifica-se uma relação positiva entre o aumento do 

autoconceito, autoestima e os resultados escolares, pois em virtude do aumento do 

autoconceito e autoestima, verificou-se um aumento dos resultados escolares. E de forma 

cíclica, o aumento dos resultados escolares proporciona o aumento do autoconceito e 

autoestima, da autoeficácia e autovalorização. Como referem os autores Lourenço e Paiva 

(2010) e Veiga (2006), a eficácia a nível do autoconceito e autoestima relaciona-

se/associa-se com o melhoramento dos resultados escolares, devido à construção de um 

sistema de representações auto avaliativas positivas, acerca do desempenho do self no 

contexto escolar e nas relações interpessoais. Portanto, o aumento da confiança em si 

própria, do suporte social interliga-se positivamente com o aumento dos resultados 

escolares. Tirar bons resultados escolares influencia diretamente a autoestima e eficácia 

do autoconceito. Se as crianças/adolescentes se percecionam como desatentos 

consideram-se menos capazes, e por isso, têm um autoconceito inferior aos dos seus 

colegas, como refere o estudo de Maia, Guardiano, Viana, Almeida & Guimarães, (2011), 

que salienta também a relação entre autoconceito de crianças com PHDA e os resultados 

escolares. 

O aumento dos resultados escolares que se relacionaram com a Luísa saber esperar 

pela sua vez, respeitar as regras e não faltar às atividades escolares aumentou o sentimento 
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de pertença e autoperceção positiva das habilidades pessoais e uma maior integração 

social. O desenvolvimento das competências psicossociais do aumento do autoconceito e 

autoestima evitando comportamentos de risco da fase da adolescência,  

A “Luísa” teve consciência das melhorias alcançadas com a intervenção, da sua 

evolução na aprendizagem e autonomia, que denota a capacidade de reflexão e 

crescimento pessoal, “melhorei as notas, veio ajudar a fazer as coisas que fazia, mais à 

vontade” (SIC).   

A intervenção psicológica holística, baseada na integração de várias técnicas 

psicológicas (neuropsicológica, cognitiva, comportamental e humanista), contribuiu de 

forma conjunta para o sucesso dos resultados alcançados. A componente pedagógica e de 

metacognição na realização de objetivos escolares, permitiu acompanhar as vivências 

escolares e os resultados de avaliação, potenciando a eficácia do “eu”, que de forma 

cíclica, resultou em melhorias a nível da personalidade (elevado autoconceito e 

autoestima) e numa melhor integração escolar (Ferreira, 2006; Lourenço & Paiva, 2010).  

Também os princípios humanistas de Carl Rogers (1961) de empatia permanente, 

aceitação incondicional, atitude acolhedora e congruente, foram importantes no alcance 

dos resultados. Quando a Luísa desempenhava um comportamento menos adequado 

relativamente à aprendizagem, recebia feedback negativo e eram-lhe retirados pontos, 

todavia, permanecia o diálogo ativo, de forma a serem analisados, através da variedade 

comportamental, comportamentos mais adequados. A atitude terapêutica baseou-se na 

separação dos comportamentos desajustados, do self, com o intuito de estimular a 

capacidade de poder melhorar e não interiorizasse autojulgamentos negativos em falhar 

constantemente, favorecendo a autoestima. A “Luísa” descreve a relação terapêutica 

estabelecida, como: “uma abertura na nossa aventura, gostei” (SIC), que revela 

investimento no processo e efeito positivo da intervenção. 
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Assim, através da eficácia da intervenção terapêutica, foram desenvolvidas áreas 

deficitárias na dinâmica da adolescente com PHDA, como comprovam outros estudos 

(Alves, 2015; Cantiere et al., 2012; Fiel, 2015; Johnstone et al., 2012; Maia, Guardiano, 

Viana, Almeida, & Guimarães, 2011; Tucha et al., 2011).  

A atuação de estratégias psicoterapêuticas cognitivo-comportamentais, como o 

sistema de fichas associado ao custo da resposta, a autoinstrução, psicoeducação, 

automonitorização e treino de resolução de problemas, revelam-se eficazes no tratamento 

de sintomas primários e secundários da PHDA, tal como se verifica em outros estudos 

(Atkins et al., 1989; Barkley, 2002; Chan, Floger, & Hammerness, 2016; Cruz, Bertelli, 

& Bianchi, 2013; Fiel, 2015; Garcia, 2001; Giménez-García, 2014; Kelley & McCain, 

1995; Ramírez-Pérez, 2015; Ramalho, García-Señorán, & González, 2011; Rapport, 

Murphy, & Bailey, 1980; Tirado, Martin, & Lucena, 2004; Weisz, Weiss, Han, Granger, 

& Morlon, 1995; Zambom, Oliveira, & Wagner, 2006). 

Em conclusão, a PHDA causa consequências a nível do desenvolvimento 

psicossocial dos alunos, principalmente a nível da personalidade (Júnior & Loos, 2011; 

Maia, Guardiano, Viana, Almeida, & Guimarães, 2011; Stevanato, Loureiro, Linhares, & 

Marturano, 2003), sendo por isso importante, continuar a desenvolver intervenções 

psicológicas, direcionadas ao autoconceito, autoestima e treino de habilidades sociais.  
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Considerações Finais 

A realização destes estudos, que tiveram como objetivo analisar a eficácia ou não 

da intervenção num estudo de caso, de uma adolescente com PHDA, contribuíram para 

uma compreensão mais aprofundada sobre a perturbação, nomeadamente no que diz 

respeito às suas causas, sintomatologia, diagnóstico e prevalência. Contribuiu também 

para um maior apuramento do conhecimento científico quanto às suas consequências, ou 

seja, os sintomas secundários da PHDA, que interferem nos diversos contextos com a 

qual a criança/adolescente interage, que fundamenta um forte impacto socioecológico na 

vida destas crianças/adolescentes. 

Na realização das diretrizes desta investigação, foi executado, numa primeira fase, 

uma pesquisa aprofundada sobre a PHDA, seguidamente sobre as técnicas psicológicas 

aplicáveis nestes casos e contacto com a aluna, que permitiu recolher informação sobre 

si própria e dinâmica escolar, através do registo e observação naturalista. Para depois 

numa fase posterior, após o planeamento do programa de intervenção e aplicação, 

verificar a existência (ou não) de melhorias, através da análise dos resultados obtidos da 

aplicação das escalas, grelha comportamental, observação naturalista, e resultados 

escolares.  

Este presente estudo, reuniu a integração de técnicas psicológicas direcionadas 

aos sintomas apontados generalizadamente de PHDA como a de redução de 

impulsividade, défice de atenção e dificuldades psicossociais. No entanto, numa fase 

posterior, após o contacto com a aluna, foram acrescentadas novas técnicas direcionadas 

às suas necessidades particulares. Por exemplo, a nível do domínio comportamental, foi 

analisado apenas duas categorias de comportamento disruptivo, por serem, na fase pré-

teste, os comportamentos hiperativos observados na sala de aula e que dificultavam a sua 

performance escolar. A nível da impulsividade, especificamente em controlar o riso e as 
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respostas impulsivas manifestadas nas situações sociais, que dificultavam a sua 

integração escolar. 

A prática deste estudo foi planeada e desenvolvida, com base num objetivo 

primário, de ser elaborada uma intervenção que integrasse distintas técnicas, tendo em 

conta o atendimento dos vários domínios pessoais e integridade pessoal afetados pela 

PHDA, como as dificuldades de comportamento, o baixo autoconceito, autoestima e 

resultados escolares. Tendo em conta as dificuldades dos casos com PHDA, 

comportamentais e psicossociais, o objetivo do presente estudo é, através de uma 

intervenção, assente na flexibilidade de atuação a nível escolar, desenvolver o 

autoconceito, autoestima, suporte social e psicopedagogia, de forma a contribuir para o 

ajuste comportamental, com reforços e punições contingentes a uma dada resposta,  

Desta forma, considerando os resultados subsequentes dos dois artigos científicos, 

serão elaboradas, de forma sucinta, algumas reflexões acerca do estudo, referindo as suas 

limitações e apresentadas algumas propostas para estudos futuros.  

Dos resultados dos dois estudos empíricos, verifica-se a redução de 

comportamentos inadequados em sala de aula e o aumento dos resultados escolares, que 

evidencia uma relação entre o ajuste comportamental e os resultados escolares. Uma 

adolescente que consegue comportar-se de forma mais adequada na sala de aula, 

aumentará, por conseguinte, o seu desempenho na tarefa e tende a concentrar-se mais nos 

conteúdos programáticos, originando um melhor desempenho em sala de aula, tal como 

referem os estudos de Cruz, Bertelli e Bianchi (2010) e Marafão, Cruz e Bertelli, (2013), 

que através da observação naturalista observou-se essa melhoria no desempenho, tal 

como no presente estudo. Para além da observação naturalista ao longo da intervenção, 

comprova-se a melhoria dos resultados escolares, obtidos do momento da avaliação 

escolar, 2º período antes da intervenção e 3º período após a intervenção, respetivamente.  
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Verifica-se também a melhoria do autoconceito e autoestima, através do aumento 

de sentimentos de capacidade, eficácia e autovalorizarão. Os resultados escolares 

relacionam-se de forma cíclica, com o aumento da autoestima e autoconceito, pois a aluna 

aumentou aproveitamento escolar que originam perceções positivas acerca de si própria, 

aumentando o autoconceito e autoestima. Por seu lado, o facto de a aluna desenvolver o 

autoconceito e autoestima ao longo da intervenção, contribuiu igualmente para o aumento 

dos resultados escolares, relacionando-se de forma cíclica como referem os estudos de 

Lourenço e Paiva (2010) e Veiga (2006). Portanto, através de ambos os estudos 

empíricos, é possível referir que o programa de intervenção foi eficaz a nível 

comportamental, no autoconceito, autoestima e resultados escolares. Produziu efeitos 

significativos nestes domínios afetados pela PHDA, através da alteração positiva durante 

e após a intervenção. Os objetivos do estudo foram alcançados, que demonstra que os 

objetivos foram alcançados. Foi possível um contributo eficaz no desenvolvimento 

saudável e equilibrado da adolescente, afastando os fatores de risco que a própria 

interligação da adolescência tem com a PHDA, e por isso, contribuir para uma sociedade 

melhor. 

Com a pesquisa aprofundada e realização deste estudo foi possível obter 

conhecimento acerca do papel dos pais neste processo, verifica-se em quase na maioria 

dos casos, que em contexto familiar, existe a inconsistência de castigos e exigência do 

cumprimento de normas, como se verificou neste estudo de caso. Geralmente os pais são 

demasiado preocupados com os filhos e desenvolvem alguns sintomas de ansiedade e 

relações parietais pressionadas e opressivas. Muitas destas famílias não têm informação 

fidedigna e formação acerca da problemática que perturba os seus filhos, e por isso, o seu 

relacionamento poderá ser comprometido, agravando desta forma, a patologia. 



  

 
 

88 
 

Assim, é extremamente importante a psicoeducação para que os pais 

conjuntamente com as crianças/adolescentes sejam esclarecidos e compreendam os 

sintomas da PHDA, que não derivam da rebeldia e má formação dos seus filhos. Posto 

isto, os pais não se sentem tão culpados, desconstruindo o estigma de que falharam 

enquanto pais e compreenderem os seus filhos. A psicoeducação permite assim, ajudar a 

fortalecer o vínculo entre os pais e o filho e contribuir para relações familiares de suporte 

e reforço. A mãe da “Luísa” compreendeu os efeitos dos sintomas da PHDA e cooperou 

em contexto familiar com atribuição de reforço ou punição que segue determinado 

comportamento. 

Relativamente aos professores, verifica-se a necessidade de formação na área para 

que possam compreender os seus alunos e lhes permita lidar de forma mais positiva com 

estes casos, pois um aluno com PHDA quando bem estimulado pode ser tão criativo como 

outras crianças/adolescentes (Barkley, 2002). 

Os alunos com PHDA têm consciência das suas dificuldades e sentem-se 

diferentes dos seus colegas. Estas autoperceções negativas prejudicam a sua organização 

e desenvolvimento psicossocial, com baixo autoconceito e autoestima (Barkley, 2002; 

Capelatto, Lima, Ciasca & Azoni 2014; Parker, 2003; Selikowitz, 2010). É importante e 

necessário atuações direcionadas ao desajustamento e dificuldades psicossociais, para que 

estes jovens se possam desenvolver a nível biopsicossocial de forma estruturada e 

competente. 

Pretende-se que esta investigação assuma um contributo positivo e significativo 

na compreensão da sintomatologia da PHDA e aplicação de técnicas direcionadas e 

especificas para estes casos. Este estudo exemplifica uma intervenção psicológica a uma 

adolescente com PHDA, que poderá ser posta em prática por profissionais, professores, 

progenitores e sociedade em geral, disponibilizando estratégias para um maior suporte 
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social, e consequentemente uma dimensão dos sintomas experimentados. Através da 

aplicação das técnicas abordadas neste estudo poderá existir uma maior promoção de 

relacionamento mais próximo entre os elementos que constituem o seio familiar e entre 

os professores e o aluno, alicerçando maior equilíbrio afetivo-emocional e maior coesão 

na lida com esta perturbação. Relativamente aos pais é importante que psicólogos estejam 

atentos e os englobem no processo interventivo, dedicando-lhes algum tempo, pois são 

estes que de forma mais próxima e direta lidam com a problemática, de forma a combater 

índices de depressão e ansiedade. 

Salienta-se, que a justificação empírica de alguns dos dados foi difícil de obter, 

devido à escassez de investigações, que reunissem nas suas intervenções, a integração das 

técnicas utilizadas presentes neste estudo. Foi difícil também obter dados de outras 

investigações relativamente às dimensões estudadas pelo presente estudo, como o 

autoconceito e autoestima e a relação com os resultados escolares, e a redução de 

comportamentos disruptivos em contexto de sala de aula e aumento dos resultados 

escolares.  

O facto de a metodologia do estudo ser de um caso individual constitui algumas 

dificuldades e limitações quanto à generalidade dos dados para grandes amostras, no 

entanto, poderá tornar-se num guia de informação quanto ao planeamento de 

determinadas técnicas direcionadas a determinados sintomas. 

Evidencia-se ainda, como limitação a este estudo, que a aluna antes deste estudo, 

estava a ser acompanhada psicologicamente no sistema escolar, com uma sessão por 

semana de 40 minutos, direcionada ao treino cognitivo direcionado na redução da 

hiperatividade. 

No que consta às propostas de futuras pesquisas, esta investigação poderá ser 

benéfica para uma compreensão mais aprofundada dos efeitos da PHDA no desempenho 
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escolar, na autoestima e autoconceito. Sobre o autoconceito e autoestima seria importante 

continuar a desenvolver intervenções psicológicas, direcionadas ao melhoramento do 

autoconceito, autoestima e treino de habilidades sociais, devido à escassez de literatura 

científica correspondente (a atuação o desenvolvimento e treino das habilidades sociais 

constitui-se como uma das lacunas e área a desenvolver). E continuar a contribuir através 

de estudos com práticas interventivas para a inclusão destes adolescentes na vida diária, 

nomeadamente no desempenho a nível do sistema escolar.  
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FICHA DE DIAGNÓSTICO DE PREFERÊNCIAS  

Ano letivo de 2015/2016 Ano de Escolaridade: _______ Data: ________  

Professor: _________________________________________  

 

Dados Pessoais  
Aluno:  

Idade:  

 

Ocupação dos Tempos Livres  
Como ocupas o teu tempo livre na escola?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Como ocupas o teu tempo livre fora da escola?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Que atividades gostas mais de fazer na escola? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Que programas gostas mais?  

De televisão____________________________________________________________  

Na rádio_______________________________________________________________  

No Computador_________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Tens telemóvel? _________ Quais as funções que mais utilizas no telemóvel? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Tens computador? __________. Que mais gostas de fazer no computador? 

______________________________________________________________________ 

 

Que espaços de convívio utilizas na escola? _____________________________  

______________________________________________________________________  

 

Quando não estás a estudar o que mais gostas de fazer? ___________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

 

Coloca por ordem de preferências (de 1 a 10) o que mais valorizas:  

 



  

 
 

98 
 

____ - Jogar no computador. 

____ -Ler livros.   

____ - Conversar com colegas.  

____ - Pesquisar no computador. 

____ -10/15 minutos de intervalo antes de terminar a aula quando o aluno cumpre com as 

regras e/ou tarefas escolares propostas.  

_____ -Atividades práticas na sala de aula.  

_____ -Atividades Desportivas. 

_____-Elogiar o aluno quando o comportamento é adequado.  

_____- Comunicar ao Encarregado de Educação quando o comportamento é inadequado. 

_____ -Receber feedback negativo da professora, consequentemente a comportamentos 

inadequados, nomeadamente, ficar na sala de aula em tempo de recreio a terminar uma 

tarefa.  

_____ -Perder oportunidade de realizar atividades preferidas, devido a comportamentos 

desajustados. 

 

Refere uma ou várias situações que não desejasses que te aplicassem no caso do teu 

comportamento ser inadequado no contexto escolar e não cumprires comportamentos que 

te sejam solicitados.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Cartas Coloridas numeradas de 1 a 5 pontos - Na atribuição do programa 

comportamental de reforço positivo associado ao custo da resposta 
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Grelha de observação para registo dos comportamentos hiperativos no contexto 

escolar 

 

Participante: ____________________________________ Data: _______________  

 

Professor/observador: ___________________________________  

 

Atividade: ____________________________________________  

 

Período de tempo: de 30 em 30 segundos num total de 20 minutos 

 

Intervalo Fora da 

tarefa 

Agitação Vocalização Fora do 

lugar 

Comportamentos 

negativos 

1      

2      

3      
4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      
18      

19      

20      

21      

22      
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23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
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Anexo 4 
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Grelha de registo total das sessões 

 

 

Nº SESSÃO 

 

FEEDBACK DEVOLVIDO/PONTUAÇÃO (1 A 5) 

 

Sessão 1 

 

 

Sessão 2 

 

 

Sessão 3 

 

 

Sessão 4 

 

 

Sessão 5 

 

 

Sessão 6 

 

 

Sessão 7 

 

 

Sessão 8 

 

 

Sessão 9 

 

 

Sessão 10 

 
PONTUAÇÃO 

TOTAL ATÉ AQUI:  
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Sessão 11 

 

 

Sessão 12 

 

 

Sessão 13 

 

 

Sessão 14 

 

 

Sessão 15 

 

 

Sessão 16 

 

 

Sessão 17 

 

 

Sessão 18 

 

 

Sessão 19 

 

 

Sessão 20 

 

 

Sessão 21 

 

 

Sessão 22 

 

 

Sessão 23 

 

 

Sessão 24 

 

PONTUAÇÃO 

TOTAL ATÉ AQUI:  
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Sessão 25 

 

 

Sessão 26 

 

 

Sessão 27 

 

 

Sessão 28 

 

 

Sessão 29 

 

 

Sessão 30 

 

 

 

Sessão 31 

 

 

Sessão 32 

 

 

Total da pontuação:                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTUAÇÃO 

TOTAL ATÉ AQUI:  
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Escala que avalia a autoestima de Rosenberg (1965, validada por Santos & Maia 

2003) 

 

Escolhe qual o teu grau de acordo ou desacordo de cada afirmação, assinalando com 

uma círculo a opção de resposta que melhor te descreve.  

  

1 Discordo totalmente  

2 Discordo  

3 Indiferente  

4 Concordo  

5 Concordo totalmente  

  

1.Acho que sou uma pessoa digna de estima, pelo menos a mesma que os demais 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2. Tenho tendência a sentir que sou um(a) fracassado(a) em tudo 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3. Acho que tenho muitas qualidades boas 

(1) (2) (3) (4) (5) 

4. Sou capaz de fazer as coisas tão bem, como a maioria das outras pessoas   

(1) (2) (3) (4) (5) 

5. Acho que não tenho muitos motivos para me orgulhar de mim mesma/o  

(1) (2) (3) (4) (5) 

6. Tenho uma atitude positiva perante mim mesma/o  

(1) (2) (3) (4) (5) 

7. No geral estou satisfeita/o comigo mesma/o  

(1) (2) (3) (4) (5) 

8. Gostaria de ter mais respeito por mim mesma/o  

(1) (2) (3) (4) (5) 

9. Às vezes sinto-me realmente uma pessoa inútil  

(1) (2) (3) (4) (5) 
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10. Às vezes penso que não sou grande coisa 

(1) (2) (3) (4) (5) 
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Escala de autoconceito - Piers-Harris Children´s Self-Concept Scale-2 (PHCSCS-

2)- (Piers & Herzberg, 2002, tradução e adaptação por Veiga, 2006) 

 

Nome: _________________________________________________________ 

Idade: __________ Data de Nascimento: ___/___/___ Sexo: Rapaz - Rapariga 

Data de avaliação: ___/___/___ Ano de Escolaridade: _________ 

 

INSTRUÇÕES: Encontra-se no questionário que se segue um conjunto de afirmações que 

descreve aquilo que algumas pessoas sentem em relação a si mesmas. Lê cada uma dessas 

afirmações e vê se ela descreve ou não o que tu achas de ti próprio. Se for verdadeiro ou 

verdadeiro em grande parte põe um círculo em volta da palavra "Sim", que está a seguir 

à frase. Se for falso ou falso em grande parte põe um círculo em volta da palavra "Não". 

Responde a todas as perguntas, mesmo que em relação a algumas, seja difícil de decidir. 

Não assinales "Sim" e "Não” na mesma frase. Lembra-te de que não há respostas certas 

ou erradas. Só tu nos podes dizer o que é que achas de ti mesmo(a), por isso esperamos 

que respondas de acordo com o que realmente sentes. 

 

Resultado total: Resultado bruto_______ Percentil_______ 

Clusters: I_____ II_____ III_____ IV_____ V_____ VI______ 

 

1. Os meus colegas de turma troçam de mim.   SIM NÃO 

2. Sou uma pessoa feliz.    SIM NÃO 

3.Tenho dificuldades em fazer amizades.    SIM NÃO 

4. Estou triste muitas vezes.    SIM NÃO 

5. Sou uma pessoa esperta.    SIM NÃO 

6. Sou uma pessoa tímida.     SIM NÃO 

7. Fico nervoso(a) quando o Professor me faz perguntas.    SIM NÃO 

8.  A minha aparência física desagrada-me.     SIM NÃO 

9. Sou um chefe nas brincadeiras e no desporto.    SIM NÃO 

10. Fico preocupado(a) quando temos testes na escola.    SIM NÃO 

11. Sou impopular.    SIM NÃO 

12. Porto-me bem na escola.    SIM NÃO 
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13. Quando qualquer coisa corre mal, a culpa é geralmente minha.      

14. Crio problemas à minha família.     SIM NÃO 

15. Sou forte.      SIM NÃO 

16. Sou um membro importante da minha família.       SIM NÃO 

17. Desisto facilmente.     SIM NÃO 

18. Faço bem os meus trabalhos escolares.     SIM NÃO 

19. Faço muitas coisas más.     SIM NÃO 

20. Porto-me mal em casa.       SIM NÃO 

21.Sou lento(a) a terminar, trabalhos escolares.        SIM NÃO 

22. Sou um membro importante da minha turma.           SIM NÃO 

23. Sou nervoso(a).       SIM NÃO 

24. Sou capaz de dar uma boa impressão perante a turma.          SIM NÃO 

25. Na escola estou distraído(a) a pensar noutras coisas.          SIM NÃO 

26. Os meus amigos gostam das minhas ideias.            SIM NÃO 

27. Meto-me frequentemente em sarilhos.          SIM NÃO 

28. Tenho sorte.           SIM NÃO 

29. Preocupo-me muito.         SIM NÃO 

30. Os meus pais esperam demasiado de mim.         SIM NÃO 

31. Gosto de ser como sou.            SIM NÃO 

32. Sinto-me posto de parte.            SIM NÃO 

33. Tenho o cabelo bonito.         SIM NÃO 

34. Na escola, ofereço-me várias vezes como voluntário(a).         SIM NÃO 

35. Gostava de ser diferente daquilo que sou.             SIM NÃO 

36. Odeio a escola.                 SIM NÃO 

37. Sou dos últimos a ser escolhido(a) para jogos e desportos.             SIM NÃO 

38. Muitas vezes sou antipático(a) com as outras pessoas.            SIM NÃO 

39. Os meus colegas da escola acham que tenho boas ideias.              SIM NÃO 

40. Sou infeliz.                          SIM NÃO 

41. Tenho muitos amigos.                SIM NÃO 

42. Sou alegre.             SIM NÃO 

43. Sou estúpido(a) em relação a muitas coisas.              SIM NÃO 

44. Sou bonito(a) (Tenho bom aspeto).     SIM NÃO 

45. Meto-me em muitas brigas.             SIM NÃO 



  

 
 

114 
 

46. Sou popular entre os rapazes.            SIM NÃO 

47. As pessoas pegam comigo.           SIM NÃO 

48. A minha família está desapontada comigo.           SIM NÃO 

49. Tenho uma cara agradável.         SIM NÃO 

50. Quando for maior, vou ser uma pessoa importante.             SIM NÃO 

51. Nas brincadeiras e nos desportos, observo em vez de, participar.            SIM NÃO 

52. Esqueço o que aprendo.           SIM NÃO 

53. Dou-me bem com os outros.          SIM NÃO 

54. Sou popular entre as raparigas.         SIM NÃO 

55. (gosto de ler). Sou bom leitor.        SIM NÃO 

56. Tenho medo muitas vezes.                SIM NÃO 

57. Sou diferente das outras pessoas.               SIM NÃO 

58. Penso em coisas más.         SIM NÃO 

59. Choro facilmente.             SIM NÃO 

60. Sou uma boa pessoa.                 SIM NÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


