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Resumo: O presente trabalho é o resultado de levantamento - que localizou 51 estudos – das teses,
dissertações e artigos produzidos no Brasil, entre 1994 e 2012, sobre a possível conexão existente entre o
comportamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade e o desempenho escolar. Este artigo
enfoca 11 trabalhos do tipo artigos, cujos achados parecem mais relevantes. Inicialmente realizou-se uma
busca em bancos de teses, dissertações e revistas de publicação científica. A seguir foi feita uma análise
da metodologia de cada um, e a discussão de dados os quais achamos mais interessantes. A maior parte
dos trabalhos referentes ao tema em estudo concentra-se na região Sudeste. Os trabalhos tinham em
comum o debate a respeito do DSM – IV e um alerta da falta de informação sobre o transtorno por parte
dos professores.

Palavras-chaves: Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, desempenho escolar, aprendizagem.

Abstract: This paper is the result of survey - which located 51 studies - theses, dissertations, and articles
produced in Brazil between 1994 and 2012 on the possible connection between the behavior disorder
Attention Deficit Hyperactivity Disorder and school performance. This article focuses on 11 works like
articles, whose findings appear more relevant. Initially there was a search in databases of theses,
dissertations and scientific journals published. Following an analysis of the methodology of each, and
discussing data which we find most interesting. Most of the works related to the topic under study
concentrates on the Southeast. The works had in common the debate about the DSM - IV and a warning of
the lack of information about the disorder by teachers.

Keywords: Attention deficit disorder and hyperactivity, school performance, learning.

INTRODUÇÃO

A breve experiência profissional atuando como professora de ciências durante quatro anos, os estágios
supervisionados, bem como as discussões durante a graduação nas disciplinas de educação e ensino
instigou uma observação crítica dos fatos e o levantamento de questões, influencia e estimula as
pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem dos alunos.
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Tanto atuando na rede privada de ensino, como na rede pública na cidade de Itabaiana/ Sergipe, durante
os estágios, em conversas informais e debates em sala de professores com esses profissionais, é comum
escutar nos discursos dos mesmos que alguns ‘alunos não querem nada’, ‘que não tem jeito’, ‘são
preguiçosos’, ‘não prestam atenção’, etc.; e que por isso não obtém bons resultados.

Esse problema não parece ser algo exclusivo de Itabaiana. No Brasil, atualmente é perceptível a
defasagem no processo de ensino-aprendizagem da educação básica. Para avaliar como está o nível de
desempenho escolar dos alunos, o governo criou alguns testes como a Prova Brasil e o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica (Saeb) que são avaliações para diagnóstico, em larga escala, Têm o
objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes
padronizados e questionários socioeconômicos.

De acordo com o MEC, as médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o cálculo do Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ao lado das taxas de aprovação nessas esferas. O
indicador é calculado com base no desempenho do estudante nas avaliações citadas anteriormente e em
taxas de aprovação. Assim para que o Ideb de uma escola ou uma rede cresça é preciso que o aluno
aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula. O Ideb é apresentado numa escala de zero a dez, o
objetivo é que as escolas obtenham nota seis até 2022, nota a qual corresponde à qualidade do ensino em
países desenvolvidos.

O problema é que os últimos resultados do Ideb revelaram que o Brasil está distante da meta dos países
desenvolvidos em aproximadamente dois pontos, o que comprova que há um déficit na aprendizagem dos
alunos. Este fato culmina na discussão para saber onde está a causa desse baixo índice de notas.

A partir das informações obtidas com o Saeb, Prova Brasil e os índices do Ideb, o MEC e as secretarias
estaduais e municipais de Educação podem definir ações voltadas ao aprimoramento da qualidade da
educação no país, promovendo a correção de distorções e debilidades identificadas.

Faz-se necessário repensar as práticas docentes e a capacidade de concentração/dispersão dos alunos
durante os diferentes tipos de atividades escolares, uma vez que muitos autores como Wallon, Piaget
(1980), Vygotsky(1993), Miranda (1994), Faria(1998), Galvão(2000), convergem para uma mesma ideia
de relação entre comportamento e aprendizagem.

Este é um trabalho de levantamento bibliográfico e tem como objetivo conhecer a discussão acadêmica
dos últimos anos que abordem a relação do comportamento do Transtorno do déficit da Atenção e
Hiperatividade (TDAH) com o desempenho escolar.

METODOLOGIA

O tema da conexão entre comportamento e desempenho escolar está presente nos debates educacionais
desde os anos 90. Contudo, esse estudo tem tido mais ênfase a partir dos anos 2000. Com o objetivo de
conhecer o que já foi produzido no Brasil sobre essa temática, foi feito um levantamento exaustivo da
produção acadêmica entre 1994 e 2012, tendo como fontes principais o scielo, Google acadêmico,
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações(BDTD) e Diretório de Revistas de Acesso Aberto/ Directory of
Open Acess Journals(DOAJ).

Para realização de tal levantamento, utilizamos as seguintes palavras – chaves: déficit de atenção,
hiperatividade, desempenho escolar, aprendizagem. Essas palavras foram combinadas entre si de forma
aleatória, para busca nos quatro sites.

Foram localizados 51 trabalhos que nos interessavam, e a seguir foi feito um refinamento e selecionados
12 artigos os quais foram analisados.

RESULTADOS E DISCURSSÕES
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Os 51 trabalhos encontrados eram compostos, portanto de 24 artigos, o que equivalem a 47% dos
trabalhos encontrados no levantamento, 21 dissertações que correspondem a 41% e 6 teses, 12 % dos
trabalhos encontrados. Como pode ser observado na tabela abaixo.

Tabela 1: Porcentagens de teses, dissertações e artigos encontrados.

TIPO DO TRABALHO PORCENTAGEN DE TRABALHOS
ENCONTRADOS

Teses 12%
Dissertações 41%

Artigos 47%

A partir dos trabalhos encontrados percebemos que a temática já começa a aparecer nas discursões
acadêmicas desde o ano de 1994, sendo que um maior número de trabalhos começou a serem publicados
a partir de 2006. Percebe-se que a preocupação com o transtorno e seus efeitos sobre a aprendizagem
aumentou ao longo do tempo, tendo um momento ápice em 2007, o qual foi encontrado uma maior
quantidade de trabalhos, porém ainda mantendo a discussão até 2012.

Tabela 2: Quantidade de trabalhos encontrados por ano.

Ano Número de trabalhos encontrados
1994 1
1999 1
2002 2
2004 2
2005 3
2006 6
2007 9
2008 4
2009 5
2010 7
2011 7
2012 4

TOTAL 51

A região que mais pesquisou sobre o tema foi a região Sudeste com 72% das produções encontradas,
ficando em segundo lugar a região Sul com 12%, e a seguir a região Centro-oeste com 10% das
produções. A região Norte não apareceu e a região Nordeste manteve-se com 2%, sendo que tivemos uma
porcentagem de 4% dos trabalhos os quais não foi possível localizar a produção.

Tabela 3: Percentagem do quantitativo de trabalhos encontrados por regiões brasileiras.

Região brasileira Percentagem de trabalhos encontrados
Norte 0%

Nordeste 2%
Centro-oeste 10%

Sudeste 72%
Sul 12%

Região não informada 4%
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Como exposto anteriormente, a região Sudeste comporta o maior número de trabalhos, sendo ainda, a
Universidade de São Paulo (USP), que comporta o maior número de trabalhos, sendo que 10 trabalhos dos
51 encontrados foram de lá, seguida assim da Universidade Federal de São Carlos, com 7 trabalhos, e
assim seguindo empataram com um número de 4 trabalhos a Universidade Estadual de Campinas e a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com números menores, mas que também podem ser
localizados trabalhos vem as Universidades de Brasília, Federal do Rio de Janeiro, Federal de Uberlândia,
Federal Fluminense, Federal de Minas Gerais, Federal de Pernambuco, Católica de Pelotas, Católica de
Brasília, Católica do Rio Grande do Sul, Católica de Campinas, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade São Francisco e Universidade do Sagrado Coração.

Este artigo discute somente um núcleo central de 11 artigos referidos ao comportamento do déficit de
atenção/hiperatividade, cujos achados nos parecem mais relevantes para a compreensão de como este
comportamento específico pode está relacionado com o desempenho escolar do aluno. Os artigos
utilizados para esse estado da arte foram encontrados no scielo.

Dos onze artigos, MATTOS, Paulo; SERRA-PINHEIRO, Maria Antônia; ROHDE, Luis Augusto; PINTO, Diana
(2006), teve o objetivo elaborar uma versão em português do SNAP-IV, que é um instrumento utilizado
para a avaliação de sintomas do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Para tanto foi feita uma
tradução, seguida de uma retrotradução, uma avaliação de equivalência das línguas do questionário inglês
e da nova versão em português. Logo após sondaram com o público-alvo e para finalização da versão
aportuguesada aconteceu uma crítica final feita por especialistas e consequentemente à produção da
versão final. Como considerações finais os autores acreditam ser este um instrumento que permitirá um
rastreio de sintomas de transtorno do déficit de atenção/hiperatividade.

Três dos artigos são trabalhos de revisão bibliográfica sobre o que já foi produzido na literatura sobre o
comportamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Oliveira, Rodrigues &
Fonseca(2009), usaram as bases do Scielo e Medeline, para uma revisão de 1999 a 2008, os autores
citados acima analisaram artigos que usaram instrumentos neuropsicológicos para avaliar dificuldades de
aprendizagem. Lopes, Nascimento & Bandeira (2005), usaram as bases Medeline/PubMed, PsyINFO e
livros. Rohde, Tramontina & Polanczyk (2000), buscou uma revisão crítica dos elementos essenciais
referentes ao diagnóstico e às abordagens terapêuticas do TDAH, uma revisão completa incluindo dados
epidemiológicos, etiológicos, relacionados ao substrato neurobiológico e de evolução do transtorno.

Nos três artigos eles manifestam ter encontrado trabalhos que usam testes que buscam delimitar a
dificuldade de aprendizagem, por exemplo, Oliveira et. al (2009) cita NJCLD (National Joint Committee for
Learning Disabilities) e DSM – IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quarta edição),
Lopes et. al (2005) cita o DSM – IV, que também aparece no artigo de Rohde et. al (2000), que além de
citar o DSM – IV também cita o CID – 10 (transtornos hipercinéticos). Como se pode constatar o DSM – IV
é citado em todos os trabalhos por ser um importante instrumento e bastante utilizado para identificar
dificuldades de aprendizagem. O DSM – IV indica uma série de critérios para diagnóstico do TDAH, de
acordo com Rohde et. al (2000) este teste propõe a necessidade de pelo menos seis sintomas de
desatenção e/ou hiperatividade/impulsividade para o diagnóstico, o teste inclui ainda um critério de idade
de início dos sintomas causando prejuízo (antes dos sete anos). É importante frisar que os três artigos
usam algumas referências em comum, como Barkley(2002), Mattos (2003), APA (American Psychiatric
Association), (1994), (2002), (2003).

O trabalho de Mazzoni & Tabaquim (2011), fez uma pesquisa a qual os autores classificaram como
documental, com o objetivo de analisar queixas clínicas dos aspectos comportamentais que caracterizam o
TDAH em crianças e adolescentes. Participaram da análise, 17 casos com queixa de pais e professores
sobre os comportamentos apresentados pelas crianças em fase escolar fundamental. Para fundamentar o
debate sobre o TDAH, esse trabalho também utiliza Barkley (2002) e o teste DSM – IV.

Landskron & Sperb (sem data), utilizaram o método de entrevista narrativa para investigar a percepção de
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professores sobre o TDAH, foram analisadas histórias de nove professores das séries iniciais do ensino
fundamental no interior do Rio Grande do Sul sobre uma experiência com o aluno diagnosticado. Foi
utilizada ficha de dados sociodemográficos, o gravador digital e a entrevista narrativa. Também abordou o
DSM- IV durante o trabalho.

Um dos onze trabalhos foi um estudo de caso, caracterizando-se assim uma pesquisa qualitativa, realizado
por Reis & Camargo (2008), utilizou da História Oral como fonte de coleta de dados. Os materiais
utilizados foram: questionário com questões fechadas sobre os dados pessoais e socioculturais dos
entrevistados, sobre a formação acadêmica e o diagnóstico do TDAH e entrevista semiestruturada. Nas
considerações as autoras chama a atenção para a adoção de medidas que incluam novo direcionamento na
educação.

O artigo de Jou, Amaral, Pavan, Schaefer & Zimmer (2010) se caracterizou como uma pesquisa
qualitativo-quantitativa, na qual foram aplicados dois questionários, um que foi preenchido pela direção da
escola e o outro, pelos professores. Os questionários foram aplicados a dezessete escolas de Porto Alegre,
dentre essas, sete públicas e dez privadas, responderam aos questionários cento e trinta e seis
professores que lecionam do segundo ao nono ano. Os dados foram analisados quantitativamente em
termos de percentagens, e qualitativamente mediante análises de conteúdo (Bardim, 2000), como cita os
autores. Nesta pesquisa pôde-se identificar discrepância entre os possíveis casos apontados pelos
professores e os levantamentos feito junto aos diretores das escolas. Concluiu-se por este trabalho que é
necessário oferecer ao ambiente escolar mais informações sobre o transtorno, pois a maioria das escolas
estudadas não oferece subsídios aos professores.

Um dos trabalhos objetivou determinar a prevalência de transtorno de déficit de atenção/hiperatividade
em crianças de quatro escolas públicas brasileiras. Este trabalho foi realizado por Fontana, Vasconcelos,
Werner Jr, Góes & Liberal (2007). Foi um estudo de prevalência, no qual o público alvo foram alunos de 2º
ao 5º ano do ensino fundamental com idades entre seis e doze anos. Na primeira etapa do estudo
utilizaram os critérios diagnósticos do DSM – IV para classificar os alunos em suspeitos e não suspeitos, e
na segunda etapa convidaram os pais das crianças suspeitas para responderem um teste de anamnese,
mais uma vez percebeu-se que o número de meninos com o transtorno é maior, neste caso obteve-se um
resultado de 2:1, e o resultado foi de que 13% dos alunos investigados possuem o TDAH.

Porém, precisa-se tomar cuidado ao fazer esse tipo de afirmação que ocorre a prevalência do TDAH,
porque a literatura afirma só ser possível a constatação do transtorno por um profissional da saúde como
o neuropsiquiatria ou psicopedagogo. O diagnóstico do TDAH é fundamentalmente clínico, baseado em
critérios operacionais bem definidos, provenientes de sistemas classificatórios como o DSM-IV ou a
CID-10. O DSM-IV propõe a necessidade de pelo menos seis sintomas de desatenção e/ou seis sintomas
de hiperatividade /impulsividade para o diagnóstico de TDAH. O DSM-IV e a CID-10 incluem um critério de
idade de início dos sintomas causando prejuízo (antes dos 7 anos) para o diagnóstico do transtorno.
(Rohde, 2000).

Outro trabalho que observou o diagnóstico do TDAH, em crianças e adolescentes foi concluído por
Coutinho, Mattos, Schmitz, Fortes & Borges (2009). O objetivo foi de investigar a concordância entre os
relatos de pais e professores de uma amostra clínica de crianças e adolescentes com diagnóstico de TDAH,
a amostra foi composta de quarenta e quatro crianças com idades entre seis anos já constatados o
diagnóstico. Foram comparadas respostas de pais e professores no questionário SNAP – IV, visando
calcular as taxas de concordância entre diferentes fontes de informação para sintomas de TDAH, e
contatou-se que os pais relatam muito mais sintomas do que os professores. As considerações finais desse
trabalho convergiram com a de outros trabalhos citados anteriormente de que as informações sobre o
transtorno para os professores ainda não são bem divulgadas.

Poeta & Neto (2004), fizeram um estudo epidemiológico dos sintomas do TDAH em escolas públicas de
Florianópolis, para tanto usaram a Escala para a avaliação do transtorno de déficit de atenção e
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hiperatividade - la avaluación del transtorno por déficit de atención com hiperatividade (EADH). Fizeram
parte do estudo 1898 estudantes com idades entre seis e doze anos e o instrumento utilizado foi a Escala
de Farré e Narbona, preenchida pelos professores e pais que classifica a criança com o predomínio dos
sintomas, novamente foi constatado que o transtorno prevalece nos meninos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir a partir dos trabalhos analisados que o transtorno está acometido em maior número nos
meninos e que os professores em vários trabalhos, foram apontados como profissionais que necessitam de
maiores informações sobre o que caracteriza esse tipo de comportamento que resulta em um transtorno.
Uma vez que, é o(a) professor(a) que passa boa parte do tempo com a criança, ele(a) tendo
conhecimento no assunto pode detectar indicativos do transtorno e atentar os pais para a importância de
buscar um diagnóstico e se comprovado, o tratamento adequado.

Foi encontrado em todos os trabalhos, seja usando como método ou apenas em debate o DSM – IV, que
um teste que estabelece critérios para a avaliação do transtorno e que muitas referências se repetem de
um trabalho para outro, o que nos permite concluir ser um pesquisador de grande importância para o
estudo do TDAH, como é o caso do Barkley (2000).

No Brasil a maior parte dos estudos se concentra na região sudeste, sendo um recorde de trabalhos a
Universidade de São Paulo (USP). O estudo na área é recente. Chama a atenção para a falta de
informações por parte dos professores e repensar medidas que direcionem a educação.
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