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RESUMO
O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é o distúrbio neuropsiquiátrico mais comum
da infância, mas também afeta adolescentes e adultos. O número de alunos com TDAH nas escolas é
crescente a cada ano, aumentando assim a necessidade de o professor estar preparado para trabalhar
com esses alunos. A escola tem um papel importante no processo de inclusão dos alunos com TDAH. O
objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade e inclusão escolar, destacando a importância do professor nesse processo.
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ABSTRACT
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is the most common neuropsychiatric disorder of
childhood, but also affects adolescents and adults. The number of students with ADHD in schools is
increasing every year, thus increasing the need for the teacher to be prepared to work with these
students. The school has an important role in the process of inclusion of students with ADHD. The aim of
this study was to review the literature on attention deficit hyperactivity disorder and school enrollment,
highlighting the importance of the teacher in this process.
Key words: Inclusion; School; ADHD.

Introdução

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade é o distúrbio do neurodesenvolvimento mais comum
na infância. Sua apresentação clínica compreende três categorias principais de sintomas: desatenção,
impulsividade e hiperatividade, que se manifestam em ambientes diferentes e causam comprometimento
funcional. O TDAH começa no início da vida e pode persistir na adolescência e na idade adulta
(VASCONCELOS et. al., 2003).
Estima-se que 3 a 6% das crianças em idade escolar apresentem o TDAH, tornando-o o distúrbio
neuropsiquiátrico mais comum da infância (CAPELLINI et. al., 2007). E estudos comprovam que mais de
50% dos pacientes mantêm sintomas na vida adulta, com significativo comprometimento na vida social,
acadêmica e profissional.
A inclusão escolar da pessoa com necessidades educacionais especiais é um tema de grande relevância e
vem ganhando espaço cada vez maior em debates e discussões que explicitam a necessidade de a escola
atender às diferenças intrínsecas à condição humana (SILVEIRA; NEVES 2006).
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Foi objetivo do estudo, realizar uma revisão da literatura sobre transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade e inclusão escolar, destacando a importância do professor nesse processo. E para responder
ao objetivo, foi realizada uma busca minuciosa ao material disponível na literatura científica atual. Foram
estudados artigos científicos disponíveis no site da bireme (www.bireme.br), em livros sobre o tema e
dissertações.

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade

O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um dos transtornos mentais diagnosticados
com maior frequência em crianças, sendo responsável por 30 a 40% dos encaminhamentos para clínicas
de orientação infantil, pediátricas, de atendimento familiar e de clínica geral (CONNERS, 2009).
O TDAH caracteriza-se pela clássica tríade sintomatológica persistente de desatenção, hiperatividade e
impulsividade, em graus variados, podendo ter três subtipos: predominante desatento,
predominantemente hiperativo-impulsivo e combinado (CLEIVA et. al., 2006).
Durante muito tempo o TDAH foi entendido equivocadamente como um diagnóstico com poucas
implicações na vida dos pacientes. A crença de que o transtorno acomete principalmente meninos com
problemas comportamentais até hoje é bastante difundida (SOUZA et. al., 2007).
Os sintomas do TDAH frequentemente dificultam o desempenho social, escolar e ocupacional em várias
situações (CONNERS, 2009).
Pacientes afetados pelo TDAH normalmente apresentam sintomas divididos entre aqueles relacionados
com déficit de atenção, hiperatividade/impulsividade ou uma combinação de ambos. Os sintomas de
desatenção incluem cometer erros por omissão e desorganização, assim como dificuldade em ouvir outras
pessoas, seguir instruções ou completar tarefas iniciadas. Os sintomas de hiperatividade e impulsividade
incluem não conseguir ficar parado em repouso e interromper outras pessoas (CONNERS, 2009).
Adolescentes e adultos tendem a exibir mais sintomas relacionados a autoestima, competência,
funcionamento familiar, gerenciamento de relações interpessoais e controle da raiva (CONNERS, 2009).
Qualquer que seja o resultado do diagnóstico, a avaliação deve enfatizar sintomas em relação à idade e ao
nível de desenvolvimento. Os sintomas do TDAH devem ocorrer em um grau inadequado em termos de
desenvolvimento, com frequência maior do que a considerada normal para crianças e adultos da faixa
etária correspondente (CONNERS, 2009).
Para Vasconcelos et. al. (2003), embora o diagnóstico dependa da pontuação obtida no questionário de
sintomas de TDAH, as informações devem ser complementadas com uma história clínica completa,
incluindo a idade de início e a duração dos sintomas, daí a importância do conhecimento do professor
acerca do TDAH, uma vez que a criança passa parte do seu dia na escola e a sua observação é de
fundamental importância na ajuda do diagnóstico correto para posterior tratamento adequado.
Crianças com hiperatividade grave na pré-escola tendem a apresentar mais problemas de aprendizado, de
desenvolvimento e de comportamento até mesmo quando adolescentes (CONNERS, 2009). A idade escolar
é o momento mais comum para as crianças apresentarem sinais marcantes de TDAH. Crianças com TDAH
estão fadadas ao fracasso escolar, dificuldades emocionais e linguísticas mesmo com potencial intelectual
adequado, tendo em mais de 50% dos casos comorbidade com os Transtornos de Aprendizagem (TA)
dentre tantos outros (CLEIVA et. al., 2006).
O Transtorno de Aprendizagem em escolares com TDAH pode ser justificado pelo processo de atenção ser
essencial e de primordial importância para a adequada aprendizagem na fase de aquisição e
desenvolvimento da linguagem (CLEIVA et. al., 2006).
A boa adaptação ao ambiente escolar, o relacionamento interpessoal adequado com os pares e as boas
notas são padrões esperados de uma criança em idade escolar. A presença do TDAH, transtornos de
aprendizagem ou ambos em comorbidade, representam fatores de risco importantes para o mau
rendimento escolar (SOUZA, 2007). Estudar o comportamento destes alunos e a forma como eles
concebem a aprendizagem é essencial para ajudar essas crianças no processo de alfabetização.
Atualmente, o tratamento do TDAH envolve o uso de medicamentos e terapias psicossociais. A resposta
depende do padrão e da gravidade dos sintomas, da postura da família em relação ao tratamento e do
estágio de desenvolvimento do paciente (CONNERS, 2009).
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Professor e TDAH

Os professores têm condição privilegiada de observação do comportamento das crianças, por passarem
muito tempo com elas e suas queixas também são relacionadas ao déficit de aprendizagem. Crianças com
TDAH geralmente apresentam baixo rendimento escolar (FALCÃO, 2011). A criança mostra uma variedade
de comportamentos impulsivos e hiperativos. Na classe, a desatenção predomina (COSTA, 2010).
Como existem casos do transtorno sem apresentar predominância na hiperatividade, os problemas de
atenção podem se tornar menos visíveis que os problemas de controle de impulsos e atividades. As
meninas podem apresentar-se com mais rendimentos na escola, enquanto os meninos são encaminhados
por problemas comportamentais. Tarefas repetitivas e que requerem autoinstrução podem produzir os
sinais mais intensos do transtorno (COSTA, 2010).
É de fundamental importância que o professor saiba que o TDAH não afeta somente o comportamento da
criança, mas também sua capacidade de aprendizagem.
É comum que os professores observem que a criança com TDAH não realiza as atividades da mesma
forma que as outras, obtendo menores notas e sendo frequente a repetência de ano. Também podem
aparecer dificuldades para fazer contas e com operações básicas da adição, subtração, multiplicação e
divisão. Muitos desses erros estão associados à dificuldade de prestar atenção e reter informações
específicas em virtude da dificuldade de manter a atenção e de organizar informações verbais. Também a
velocidade para realizar cálculos pode ser lenta. Por serem desatentas e impulsivas, em alguma situação
em que manter o autocontrole e os esforços são cruciais para o sucesso, como na escola, pode ser difícil
para essas crianças. Entre 20% a 30% de crianças com TDAH apresentam ao menos um tipo de deficiência
na aprendizagem em matemática, leitura ou ortografia (COSTA, 2010).
Um diagnóstico precoce é importante para que o professor tenha condições de proporcionar maneiras que
facilitem a aprendizagem da criança e assim até ajudar mesmo os que não possuem o transtorno.

Inclusão escolar e TDAH

O movimento de inclusão social começou por volta de 1985 nos países mais desenvolvidos, tomou impulso
na década de 90 naqueles países e também em nações em desenvolvimento e foi se desenvolver
fortemente nos primeiros anos do século XXI envolvendo todos os países (LOPES, 2011).
O mundo caminha para a construção de uma sociedade cada vez mais inclusiva. Sinais desse processo de
construção são visíveis com frequência crescente. Muitos países já adotaram a abordagem inclusiva em
suas escolas e o Brasil já começou a buscar o seu caminho. A escola representa um meio formador de
condutas e habilidades que possibilitarão ao ser humano acesso às formas de organização social, política,
econômica e cultural da sociedade moderna (LOPES, 2011).
A Educação inclusiva é caracterizada como uma política social que se refere a alunos com necessidades
educacionais especiais, tomando-se o conceito mais amplo, que é o da Declaração de Salamanca, UNESCO
(2003, p.17-18):

O princípio fundamental desta linha de ação é de que as escolas devem acolher todas as crianças,

independentemente de suas condições, físicas, intelectuais, emocionais, linguística e outras. Devem

acolher crianças com deficiência ou bem dotadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham, crianças

de populações distantes ou nômades, crianças de minorias lingüísticas étnicas ou culturais e crianças de

outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas.

No processo de inclusão, a instituição e os professores demandam tanta atenção quanto a criança

(CAMARGO; BOSA, 2009). Na inclusão é o sistema educacional e social que deve adaptar-se para receber

a criança.
Falcão (2011) relata que a escola tem um papel importante no processo de inclusão desses alunos. O
transtorno não afeta apenas o comportamento das crianças, mas sua capacidade de aprendizagem, a
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equipe envolvida precisa buscar estratégias de ensino que facilitem o trabalho e possibilitem uma melhor
aprendizagem. Ao suspeitar que uma criança seja portadora de TDAH, o professor deve conversar com a
equipe da escolar e com os pais. O neurologista é o profissional que irá avaliar a criança e se a hipótese
for confirmada, encaminhar para outros profissionais, como fonoaudiólogo, neuropsicólogo e
psicopedagogo para tratamento.

Considerações Finais
É na escola que os sintomas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade se tornam mais
evidentes, visto que a desatenção, a impulsividade, a excessiva atividade motora e pouca habilidade social
dificultam seu ajustamento no processo de ensino-aprendizagem. Geralmente a criança tem um
rendimento abaixo do esperado para sua idade, enfrentando dificuldades na leitura, escrita e em
matemática.
Faz-se necessário que o professor conheça o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, seus
sintomas, diagnóstico, tratamento e principais consequências em sala de aula.
Uma escola aberta à diversidade deve suprir as necessidades concretas de todos os alunos, deixando de
lado modelos rígidos e inflexíveis. É essencial uma interação apropriada entre professor e aluno.
O diagnóstico precoce e a intervenção multiprofissional no escolar portador de TDAH tornará a vida escolar
dessa criança muito menos difícil, com o conhecimento correto, a inclusão pode ocorrer de forma
tranquila, com pais e professores caminhando juntos para o desenvolvimento do indivíduo. Estudos
mostram que o conhecimento dos professores sobre o distúrbio ainda não se dá de maneira correta,
havendo a necessidade de um maior investimento na capacitação desses profissionais.
É necessário um maior investimento na capacitação de professores, realizada de forma multiprofissional
para que a inclusão dessas crianças aconteça de forma correta para todos os envolvidos nesse processo.
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