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Resumo Com a apresentação deste trabalho de investigação pretendemos compreender como é 

percecionada a Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) por pais/encarregados 

de educação de crianças com esta problemática, a frequentarem o 1º ciclo do ensino básico português. 

A metodologia deste trabalho é de índole qualitativa. Para a sua concretização, recorremos à 

entrevista semiestruturada como instrumento de recolha de dados. De acordo com os dados 

recolhidos, podemos concluir que a dinâmica familiar é afetada, surgindo mais preocupações no seio 

familiar. Verificámos também que no momento do diagnóstico, os pais preocupam-se e sentem-se 

culpados. Estes pais, diariamente, questionam-se sobre a sua responsabilidade, onde é que erraram, o 

que fizeram para merecer isto. Ao questionarmos os pais/encarregados de educação sobre o que os 

preocupa atualmente e no futuro, estes referem que a escola e todo o processo de 

ensino/aprendizagem, pois consideram que o tempo de aprendizagem do seu educando é distinto do 

tempo de aprendizagem da criança sem este tipo de perturbação. Existem ainda preocupações 

relativas à socialização com os adultos e com os seus pares, pois estes poderão discriminá-lo. Quando 

questionados sobre a pertinência de reuniões e discussões com encarregados de educação de outras 

crianças com a mesma problemática, a maioria considerou pertinente a sua realização. Desta 

discussão, sobressai a importância da formação de pais para melhorar a comunicação e a intervenção 

junto destas crianças. 
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