
RESUMO

O presente trabalho teve  como principal objectivo a avaliação da eficácia do programa de 

intervenção educativa para aumentar a atenção e a reflexividade PIAAR-R, elegendo-se como 

principal objecto de estudo crianças do 2º ciclo de escolaridade (com idades compreendidas 

entre os 10 e os 12 anos) com défice de atenção, elevada impulsividade e  hiperactividade. 

Para esse efeito foram organizados dois grupos experimentais (grupo A e grupo B) e um grupo 

de  controlo,  divididos  aleatoriamente.  Nas  crianças  pertencentes  ao  grupo  experimental 

implementou-se o programa PIAAR-R e as do grupo de controlo não foram submetidas à 

intervenção. Definiram-se dois momentos para a avaliação dos grupos: efectuou-se um pré 

teste nos  grupos experimentais e de controlo (Escala de Conners para pais versão revista 

(forma reduzida) (COp) e Escala de Conners para professores versão revista (forma reduzida) 

(COpr) , CBCL e TRF), e imediatamente após o término das sessões realizou-se  um pós teste 

em ambos os grupos com os  mesmos instrumentos.  Avaliou-se desta  forma os  efeitos  do 

programa a curto prazo. Os resultados deste estudo, comprometem a aplicação do programa a 

crianças com problemas de atenção e comportamentais em contexto de grupo ao ritmo de uma 

sessão  por  semana. A  falta  de  efeitos  observados,  poderá  relacionar-se  com  uma 

multiplicidade de causas: aspectos relacionados com as medidas de avaliação do programa, 

factores temporais (frequência e ritmo das sessões), factores inerentes ao técnico (falta de 

estratégias de controlo da qualidade da intervenção),o surgimento de variáveis parasitas, como 

a   ocorrência  de  fenómenos  de  influência  social,  aspectos  que  dizem  respeito  aos 

observadores/avaliadores externos e aspectos relacionados com as bases teóricas do programa.

Palavras chave: défice de atenção, reflexividade, impulsividade, hiperactividade, programa de 

intervenção educativa.  
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ABSTRATC

This study was aimed to assess the effectiveness of the educational intervention program to 

increase  attention and reflexivity – PIAAR-R. The object of this study were children in  10 to 

12 years old with attention deficit,  high impulsivity and hyperactivity. For this purpose were 

randomly  organized  an  experimental  group  and  a  control  group.   In  children  from  the 

experimental group it was implemented the educational program PIAAR-R second nivel. The 

control  group  did  not  undergo  intervention.  Were  defined  two  moments  for  the  group's 

assessment:  a  pretest  was  realized  in  both  groups,  and  immediately after  the  end  of  the 

sessions took place a post test in both groups. It was evaluated the program short-term effects. 

The results of this study demonstrated the inefficiency of the program, when implemented in 

children with attention and behavior problems in a group setting at a rate of one session per 

week. The lack of effects could be related with  multiple causes : issues related with the 

program  evaluation  measures,  temporal  factors  (session's  frequency),  technician  related 

factors  (lack  of  strategies  to  control   intervention's  quality ),  the  emergence  of  parasites 

variables,  such as  the  occurrence of  social  influence phenomenon,  aspects  relating to  the 

observers / evaluators and   theoretical  program features.

Key words: attencion deficit, reflexivity, impulsivity,  hiperactivity, educational intervention 

programs.
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