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EIXO: 4. EDUCAÇÃO E INCLUSÃO

RESUMO

O presente trabalho visa abordar o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) numa perspectiva
pedagógica, isto é, suscitar a temática no âmbito escolar frente aos desafios enfrentados por educadores, em virtude
das queixas sobre o transtorno . Este estudo caracteriza-se como bibliográfico e está pautado nos estudos de GIL
(1987), tendo em vista que tem a finalidade de proporcionar proximidade com o tema proposto. O nível de
comprometimento se manifesta por meio da hiperatividade, déficit de atenção ou impulsividade, gerando um baixo
aproveitamento em decorrência da desatenção. Logo, o que se almeja é uma intervenção adequada
independentemente do grau de comprometimento do indivíduo, para que o quadro não avance para outras etapas da
vida, otimizando o convívio social e os resultados no processo ensino aprendizagem.

Palavras-chave: (1) TDAH; (2) Aprendizagem; (3) Transtorno.

ABSTRACT The present work aims to address Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in a pedagogical
perspective, that is, to raise the thematic in the school context in face of the challenges faced by educators, due to the
complaints about the individual who lives with said disorder And the difficulties for an accurate diagnosis. The level of
commitment is manifested through hyperactivity, attention deficit or impulsivity, generating a low achievement in school
due to the lack of concentration and memorization. The focus of the problem is based on activities that require
concentration and what is desired is an adequate intervention regardless of the degree of commitment, so that the
framework does not advance to other phases of life, optimizing social interaction and results in the teaching process
And learning. Keywords: (1) ADHD; (2) Learning; (3) Disorder.

INTRODUÇÃO

O conhecimento acerca das características do Transtorno do Déficit de Atenção com ou sem Hiperatividade (TDAH) é
fundamental para que se tenha o tratamento necessário que cada caso requer, permitindo ao indivíduo que convive
com as limitações que o transtorno impõe melhores condições de vida e capacidade para lhe dar com as possíveis
limitações. O TDAH, também conhecido como Distúrbio do Déficit de Atenção (DDA), em inglês, de ADD, ADHD ou
AD/HD, oficialmente reconhecido por vários países e pela Organização Mundial da Saúde (OMS) através do CID-10
(Classificação Internacional de Doenças) varia muito de sujeito para sujeito, consistindo num transtorno neurobiológico
que pode causar impactos significativos no desenvolvimento do indivíduo em virtude da alteração química nas
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substâncias neurotransmissoras, dopamina e noradrenalina, acarretando o grau de desempenho regular das
atividades cerebrais.

O referido distúrbio apesar de ser reconhecido pela organização mundial de saúde, também é tema de debate por
meio dos pesquisadores, pois geram muitas divergências de opiniões, há quem o considere como possíveis
dificuldades que ocorrem no processo de ensino aprendizagem porque não existem estudos conclusivos que
especifiquem as verdadeiras causas deste transtorno.

O processo de diagnóstico do TDAH é clínico, porém não existe até o presente momento
nenhum exame específico ou teste que possa identificar sozinho o transtorno. O que se
realiza são vários testes com abordagem multidisciplinar, ou seja, o médico vai coletar
informações não apenas da observação da criança durante a consulta, mas também
realizar entrevistas com os pais e/ou com os cuidadores dessas crianças, solicitar
informações da escola sobre seu comportamento, sociabilidade e aprendizado, além da
escala de avaliações da presença e gravidade desse sintomas descritos no Manual
Diagnóstico e também pela consulta ao Código Internacional de Doenças, da Organização
Mundial de Saúde, que está na sua décima versão (CID-10) (PINHEIRO, 2010, p.33).

Conforme estudos já realizados a nível mundial, o déficit ocorre em cerca de 3 a 5% das crianças, podendo
acompanhar o indivíduo até a fase adulta, constatando-se maior incidência do TDAH em indivíduos do sexo
masculino, ressaltando que apesar dos fatores relacionados a hiperatividade, desatenção e impulsividade tanto
crianças como adultos que sofrem do referido transtorno, são também capazes de ficar horas centrados em uma
mesma atividade desde que seja despertado o seu interesse .

Na fase adulta estudos demonstram que cerca de 75% apresentam mais de uma comorbidade, sendo as mais
comuns, depressão, ansiedade, compulsão alimentar, dislexia entre outros, e sendo assim, é necessário o diagnóstico
precoce para que tais fatores prejudiciais sejam amenizados ou evitados, permitindo que o quadro não avance para as
outras fases da vida.

O nível de comprometimento manifesta-se no indivíduo através da dificuldade de relacionar-se com o outro, na falta de
atenção, hiperatividade, dificuldades para se concentrar, comportamento inconstante sempre associado a problemas
de desatenção e hiperatividade, o que requer um acompanhamento específico, diagnóstico preciso e colaboração de
todos os envolvidos no processo de desenvolvimento cognitivo e social deste sujeito, fatores imprescindíveis para que
os problemas não se agravem e haja um avanço significativo na aprendizagem e na qualidade de vida,
independentemente do grau do comprometimento.

É necessário o esclarecimento de que esse transtorno não afeta a inteligência do indivíduo. Essas pessoas são tão
inteligentes quanto qualquer outra, contudo podem ser acarretados problemas de aprendizagem, e esses, podem
estar também associados com comorbidades como a discalculia, dislexia, disortografia, dentre outras.

O diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é baseado em sintomas clínicos e estudos
mostram correlação de fatores genéticos, ambientais, nutricionais e psicossociais. O tratamento do TDAH é ministrado
através de psicoterapias, podendo também ter a combinação de tratamentos medicamentosos, dos quais os mais
populares são os psicoestimulantes como a ritalina, a qual atua diretamente no cérebro, visando melhorar a atividade
de memorização.

Segundo o pesquisador Luiz Rohde, já foram realizados mais de 150 estudos internacionais com medicamentos que
atualmente são usados para tratar o TDAH. O resultado encontrado, em quase todos, é de que os medicamentos são
eficientes e, sempre que são bem administrados, proporcionam uma sensível melhora aos pacientes.

O TDAH ainda é subdiagnosticado e estima-se que existam milhares de pessoas que são obrigadas a conviver com
sintomas bastante desagradáveis (esquecimentos, desatenção, dificuldade de concentração, baixo aproveitamento
acadêmico e profissional etc.) sem saber que se trata de um transtorno psiquiátrico para o qual já existem tratamentos
com um alto grau de sucesso.

15/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/tdah_dilemas_e_desafios_enfrentados_por_educadores.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.2-6,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



De olho neste mercado, muitos laboratórios farmacêuticos têm se preocupado em lançar novas drogas. Ao contrário
de serem vistas como uma vantagem, as crescentes pesquisas em busca de novos medicamentos acabam suscitando
outro questionamento naqueles que são mais resistentes ao uso de medicamentos: se os medicamentos usados são
assim tão eficazes, porque então os laboratórios se esmeram para produzir e desenvolver novas drogas

Este estudo caracteriza-se como bibliográfico e está pautado nos estudos de Gil (1987) ao afirmar que a pesquisa
bibliográfica é desenvolvida a partir de trabalhos já realizados, utilizando fundamentalmente aa contribuições de
diversos autores.

O TDAH: a importância da inclusão escolar

O TDAH compromete a aprendizagem do sujeito, pois os indivíduos que possuem o referido transtorno não
conseguem ter foco diante das atividades cotidianas e consequentemente apresentam baixos índices de
aproveitamento, ressaltando que embora seja na escola que demonstre os primeiros sinais, isso não quer dizer que
esteja associado apenas às práticas escolares e aos problemas relacionados à leitura e escrita. Muitas vezes esses
alunos são rotulados de desinteressados no convívio social, isso por falta de um diagnóstico conciso, por isso, quanto
mais cedo for identificado o transtorno melhor será para a autoestima do sujeito, pois a maior recorrência pode ser no
ambiente escolar, mas desde o convívio familiar já são percebidas as primeiras evidências.

O modelo tradicional de ensino dificilmente compreende as crianças com problemas de
TDAH, pois tende a classificar esse comportamento destoante da maioria e das
expectativas estabelecidas pelos padrões da escola ou sociedade. A criança com TDAH é
considerada, por uma ótica do senso comum, como inadequada, indisciplinada, produto de
falha na educação familiar, ou mesmo como fruto de uma característica própria da
personalidade do aluno.(PINHEIRO, 2010, p.14)

Independente do local onde tais disparidades começam a surgir e são realmente evidenciadas e questionadas, o que
interessa é a busca de soluções frente aos problemas de desempenho e aprendizagem. “A criança estigmatizada
incorpora os rótulos, internalizando a doença. Passa a ser psicologicamente uma criança doente, com consequências
imprevisíveis sobre sua autoestima e sobre seu autoconceito” (MOYSES, 2011, p. 56).

Observando-se o problema em questão, o aluno com TDAH ou outros transtornos, bem como, os indivíduos que
apresentam algum tipo de deficiência ficam à margem da sociedade, passando a ser tema de discussões. A partir da
década de 1970 a inclusão começa a ganhar espaço gradativo em favor destas pessoas que necessitam de um olhar
individualizado, e nos dias atuais o que se almeja é a inclusão de todas as pessoas, sem distinções e em qualquer
segmento da sociedade, seja escolar, familiar ou político.

Não é o nome do programa escolar na qual seu filho se encontra, nem a localização da
escola, nem mesmo se a escola é pública ou particular, nem mesmo o tamanho da classe.
Antes de tudo, está o professor de seu filho – particularmente a experiência do professor
sobre o TDAH e a boa vontade para desempenhar esforços extras para entender seu filho
para que ele possa ter um ano escolar feliz e repleto de sucesso (BARKLEY, 2002, p. 76 ).

Mas para que a inclusão realmente aconteça, é necessário que o aluno tenha a oportunidade de se instrumentalizar
de tal forma, que possa superar as barreiras impostas pelo transtorno que apresenta através da disponibilização de
recursos e serviços.

O atendimento necessário, em idade adequada e em escola de ensino regular permite que o ensino seja efetivado e
pautado na função social da escola, ou seja, socializar o conhecimento, independentemente das condições físicas,
intelectuais e sociais dos alunos. “As características individuais e até mesmo suas atitudes individuais estão
impregnadas de trocas com o coletivo, ou seja, mesmo o que tomamos por mais individual de um ser humano foi
construído a partir de sua relação com o indivíduo” (VYGOTSKY, 1988, p.80 ). Suas maiores contribuições estão nas
reflexões sobre o desenvolvimento infantil e sua relação com a aprendizagem em meio social, e também o
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desenvolvimento do pensamento e da linguagem, desta forma, atribui muita importância ao papel do professor como
impulsionador do processo de desenvolvimento das crianças, contribuindo, dessa forma, com a sua inclusão social.

Nesta perspectiva, a educação é constitucionalmente garantida a todo cidadão, desde a Declaração de Salamanca em
1994, marco e início da caminhada para a Educação Inclusiva. No Brasil a trajetória do atendimento ao indivíduo com
deficiência muito tem avançado, podemos observar através da análise de alguns marcos legais e políticos o quanto
historicamente se evoluiu, apesar das dificuldades que ainda persistem mesmo com a garantia em lei de acesso e
permanência na escola destes sujeitos.

A inclusão, enquanto princípio educacional, volta-se para a construção de um projeto de
ensino-aprendizagem norteado pelo respeito e a valorização das diferenças, visando
oferecer a todos os alunos, não obstante suas peculiaridades, a oportunidade de construir
o conhecimento no cerne da escola comum. (DUEK; NAUJORKS, 2007, p.47)

Porém, é necessário salientar que os alunos que apresentam esse transtorno estão nas escolas regulares, mas não
fazem parte do público alvo do Atendimento Especializado, pois apesar de suas especificidades, eles, para a lei que
rege a educação inclusiva, não são vistos como crianças especiais.

O cognitivo é responsável pela percepção e processamento das informações que
recebemos das mais diferentes fontes. A capacidade de aprender através das experiências
boas ou ruins, dos estímulos e das consequências nas respostas, assim como a habilidade
da atenção, concentração, inibição e controle da excitação são tarefas executadas pelo
cognitivo das pessoas. O desenvolvimento do estilo cognitivo na criança ajuda na
comunicação, no processo de maturação e de construção dos esquemas mentais, mas
quando a criança é portadora de TDAH seu estilo cognitivo não será desenvolvido de forma
perfeita, apresentando muitas dificuldades. (PINHEIRO, 2010, p.28)

A Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA) é uma associação que foi criada em 1999 sem fins
lucrativos, que visa dá suporte aos familiares e aos indivíduos com TDAH, disseminando informações conforme
estudos científicos, acerca do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). Na verdade o que se busca é
a utilização de mecanismos que favoreçam potencialmente a aprendizagem destes indivíduos independentemente do
grau de deficiência que possuem, possibilitando-os a superarem as dificuldades causadas pelos problemas
ocasionadas pelo transtorno de déficit no desenvolvimento, oferecendo a família e demais profissionais que atuam no
processo a utilização de recursos facilitadores da sua inclusão como um todo, onde todas as habilidades são
relevantes e respeitadas como uma forma para a ampliação de suas capacidades.

O déficit no desenvolvimento de indivíduos que têm TDAH depende muito do grau de comprometimento de cada
sujeito e o despreparo pode ocasionar severos prejuízos, logo, o auxílio adequado no processo de construção de uma
aprendizagem é de suma importância, pois resulta numa alternativa eficaz de combate ao preconceito e a exclusão
em torno dos problemas relacionados ao TDAH, dos quais podem manifestar-se em todo o ambiente escolar, trazendo
atrasos no aprendizado do aluno, assim como em outros ambientes em que o aluno convive, dificultando a sua
interação com o meio e seu crescimento pessoal e social, necessitando da busca de soluções para essa interação.

Sendo assim, as dificuldades presentes no processo de inclusão não são apenas decorrentes do transtorno, essas
são também geradas na maioria das vezes por práticas pedagógicas educativas inadequadas que ao invés de incluir o
aluno implica na segregação. “Um diagnóstico é um processo no qual se atenta encontrar o sentido histórico subjetivo
das dificuldades de cada criança em sua singularidade, que se manifestam através de suas problemáticas escolares”
(UNTOIGLICH,2006,p.37 ).

É necessário que se construa ações colaborativa independente das condições físicas ou intelectuais do sujeito, cabe
ao educador devidamente qualificado, junto com os demais profissionais buscar meios que diminua as diferenças e
favoreça a troca de conhecimentos, levando em consideração as características individuais sem negligenciar o
atendimento necessário, onde a ênfase é a comunicação e o aprendizado em prol de práticas educativas, mediadoras
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do conhecimento não só no âmbito escolar, mas também no seio familiar e em sociedade.

“A intervenção escolar é muito importante e em alguns casos pode facilitar o convívio
dessas crianças com colegas e também evitar que elas se desinteressem pelo colégio, fato
comum em adolescentes. O problema é a escola participar do tratamento; muitas escolas
não apenas desconhecem o TDAH, como também não têm o desejo ou possibilidade e
participar do tratamento, pelas mais variadas razões”. (MATTOS, 2007, p.43)

Considerações Finais

O que nos leva a compreender que o cerne está pautado nas potencialidades do aluno, onde a preocupação inicial é o
conhecimento prévio das barreiras enfrentadas em razão das dificuldades, isto é, o ponto de partida, visto que, elas
evidenciam os obstáculos para a partir daí se refletir acerca dos meios necessários para o alcance dos resultados de
forma significativa e com uma intervenção precoce, onde a ajuda de todos os profissionais é fundamental, permitindo
a inclusão destes e sempre observando se os objetivos estão sendo alcançados numa proposta que vise a sua
promoção sem perder de vista seu o potencial e as especificidades de cada sujeito, garantindo-o o direito à
aprendizagem e escolarização.

As dificuldades presentes no funcionamento cognitivo e por conta disso nas atividades cotidianas são decorrentes da
desatenção, problemas no processamento das informações, cognição, memória, estabelecimento de objetivos, na
linguagem e nas funções motoras estão presentes nas características desse transtorno, sendo que esses
comprometimentos prejudicam a aprendizagem e o desempenho do aluno, prejudicando o educador a obter
resultados satisfatórios. Percebemos então, nessa perspectiva, a importância do papel do professor no processo de
aprendizagem desses alunos, pois são os mesmos que podem identificar, em parceira com a família e profissionais da
saúde, os sinais de que alguma coisa não está correta, podendo, a partir dessa constatação, desenvolver mecanismos
e estratégias que possibilitem a eficácia do ensino, permitindo uma melhoria significativa na qualidade de vida destes
sujeitos.
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