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RESUMO 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é um dos transtornos mais diagnosticados na 

infância, caracterizado por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Em geral, na escola os 

primeiros sinais são manifestos e detectados pelos professores, sendo estes que procuram a família 

para um possível diagnóstico. Objetivou-se compreender através dos trabalhos científicos o papel da 

família e da escola no processo de aprendizagem da criança diagnosticada com o TDAH.. A pesquisa 

partiu de uma revisão integrativa, através das bases de dados; o Google Acadêmico, o Scielo 

(Scientific Electronic Library Online) e a BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Foram usadas como 

palavras chaves, TDAH na escola AND medicalização AND família; TDAH na escola AND 

medicação OR família. Entende-se que há um certo desarranjo em meio a compreensão dos membros 

que fazem parte do dia-a-dia da criança, uma vez que para diagnosticar é preciso de uma equipe 

multidisciplinar para interpretar as demandas advindas da família e da instituição de ensino. Ao passo 

disso, percebe-se que fracassos escolares estão sendo patologizados e medicados como a principal 

intervenção dentro das escolas, responsabilizando somente a criança pelo seu fracasso. Contudo, é 

preciso buscar medidas que fortaleçam o desenvolvimento intelectual, cognitivo e social delas, uma 

vez que um trabalho em conjunto possibilitará que essa criança não se sinta excluída das demais.  

 

Palavras Chave: TDAH; aprendizagem; fracasso escolar; diagnósticos. 
 

ABSTRACT 

 

The attention deficit disorder is one of the most diagnosed disorders in childhood, characterized by 

inattention, hyperactivity, and impulsivity.  In general, in school the first signals are manifested and 

detected by teachers who look up for the family for a possible diagnosis.The goal was  to understand 

through scientific surveys the challenges that children who are diagnosed with TDAH face in learning. 

The survey came through an integrative review, through databases: Academic Google, Scielo 

(Scientific Electronic Library Online) and BVS (Biblioteca Virtual em saúde). Were used as keywords: 

TDAH in school and medicalization or family and TDAH in school and medication or family. It is 

understood that is a derangement in the middle of the comprehension of the members that make part 

of the dailybasis of the children, oce there is need for a multidisciplinary team to diagnose   and to 

interpret demands arising from the family and the educational institution. Along with that, it is known 

that educational failures are being pathologized and medicated as the main intervention inside schools, 

blaming just the children for her own failure. Nevertheless, it is needed to look up for measures to 

strengthen the intellectual, cognitive and social development of them, once that work in a group will 

give the possibility for children to not feel excluded by others. 

 

Key words: TDAH; learning; educational failure; diagnoses. 

 

 



 

 

1) INTRODUÇÃO 
 

Síntese da história do TDAH 

Desde cedo, as crianças experimentam momentos de confronto e vivenciam situações 

desafiadoras que lhes permitem vivenciar e desenvolver habilidades sociais, funcionais e emocionais. 

Nesses momentos, no entanto, as crianças que não desenvolvem essas habilidades são consideradas 

problemáticas (DUMAS, 2011). A história do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH) foi, e ainda é, um diagnóstico questionado por muitos estudiosos. Ao longo dos anos, esse 

transtorno foi classificado sob diversas nomenclaturas ao longo das décadas desde os primeiros casos 

e estudos. No início do século XX,  

 

Ela foi a criança com defeito no controle moral, a portadora de uma deficiência mental leve ou 

branda, foi afetada pela encefalite letárgica, chamaram-na simplesmente de hiperativa ou de 

hipercinética, seu cérebro foi visto como moderadamente disfuncional, ela foi a criança com 

déficit de atenção e, enfim, a portadora do transtorno do déficit de atenção/hiperatividade 

(CALIMAN, 2010, p.49). 

 

 

Nessa linha de nomenclaturas, George Frederic Still, foi um dos percussores desse conceito. 

Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção (ABDA), Still, um pediatra do século 20, fez 

apresentações de casos clínicos em crianças Hiperativas e outras alterações comportamentais, que por 

vez não pode ser explicados por erros na educação ou meio ambiente, mas devem ser causadas por 

algumas desordens cerebrais que na época eram desconhecidos (MATTOS, 2014).  

De acordo com Dumas (2011), muitos outros autores daquela época, estudavam e analisavam 

que essas alterações poderiam estar atreladoas a algumas lesões cerebrais que as crianças 

hipercinéticas apresentavam, uma vez que a doença que acometeu muitas cidades, principalmente os 

EUA e Canadá, mostrou aletrações comportamentais de quem a contraia. Essa doença ficou 

conhecida como Encefalite Letárgica, o que significava que as crianças afetadas por ela se comportam 

de forma diferente por causa dos danos encontrados no seus tecidos cerebrais. 

A chamada história oficial do TDAH evoluiu com pesquisas e estudos que revisaram a descrição 

do transtorno, algumas vezes alterando sua classificação e acrescentando diferentes sintomas, além 

de alternar a hegemonia de outros transtornos, como transtorno de déficit de atenção com ou sem 

hiperatividade ou uma combinação dos dois (CARVALHO et al; 2022). 

 Com o passar dos anos, a busca por uma solução continuou aumentando e, por volta de 1944, 

foi sintetisado por Laeando Panizzon, um dos principais medicamentos para o tratamento da doença, 

o metilfenidato, mais conhecido como (Ritalina). Essa droga atua como estimulante para crianças 



 

 

hiperativas e é de longe a droga mais prescrita e utilizada para o TDAH (RESENDE, 2016). De acordo 

Anovis Industrial Farmacêutica Ltda, a Ritalina®;  

 

[...] é indicada como parte de um programa de tratamento amplo que tipicamente inclui 

medidas psicológicas, educacionais e sociais, direcionadas a pacientes estáveis com uma 

síndrome comportamental caracterizada por distractibilidade moderada a grave, déficit de 

atenção, hiperatividade, labilidade emocional e impulsividade (NOVARTIS, 2022, p. 1).  

 

 

A Ritalina tem sido usada para tratar o TDAH por mais de 5 décadas. Além de melhorar os 

sintomas principais do TDAH, o metilfenidato também melhora o comportamento associado ao 

TDAH, como desempenho acadêmico prejudicado e o funcionamento social. Contudo, “é um fraco 

estimulante do sistema nervoso central, com efeitos mais evidentes sobre as atividades mentais do 

que nas ações motoras” (NOVARTIS, 2022, p. 4). 

 

Sintomas e Diagnóstico do TDAH 

Em decorrência de todas essas classificações acima citadas, em 1980 pelo Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM III), esse distúrbio passou a ser chamado de Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade, o (TDAH). Segundo o DSM - V, o TDAH, é classificado por 

desatenção, hiperatividade e impulsividade, uma vez que seus primeiros sinais são identificados no 

âmbito escolar e consequentemente é levado para a vida adulta (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014).  

Partindo dessa classificação, o DSM-V (APA, 2014, p. 59), utiliza como critérios diagnósticos 

para o TDAH da seguinte forma: 

A. Ou 1 ou 2. 

(1) Desatenção: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos seis meses em um 

grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e têm impacto negativo diretamente nas 

atividades sociais e acadêmicas/profissionais:  

a. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas 

escolares, no trabalho ou durante outras atividades;  

b. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas; 

c. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente; 

d. Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, 

tarefas ou deveres no local de trabalho; 

e. Frequentemente tem dificuldade para organizar tarefas e atividades; 

f. Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental 

prolongado;  

g. Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades; 

h. Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos; 

i. Com frequência é esquecido em relação a atividades cotidianas; 

(2) Hiperatividade e impulsividade: Seis (ou mais) dos seguintes sintomas persistem por pelo menos 

seis meses em um grau que é inconsistente com o nível do desenvolvimento e têm impacto negativo 

diretamente nas atividades sociais e acadêmicas/profissionais:  



 

 

a. Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira; 

b. Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado;   

c. Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado; 

d. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente; 

e. Com frequência “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado”; 

f. Frequentemente fala demais; 

g. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída;  

i. Frequentemente interrompe ou se intromete; 

B. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos 

de idade. 

C. Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em dois ou mais 

ambientes 

D. Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou 

profissional ou de que reduzem sua qualidade. 

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou outro transtorno 

psicótico e não são mais bem explicados por outro transtorno mental. 

Quadro 1. Critérios diagnósticos para TDAH segundo o DSM-V (APA, 2014). 

De acordo com Caliman (2010, p.50), dentro da história do TDAH, os diagnósticos “[...] são 

aqueles que fortaleceram o processo de patologização dos indivíduos incapazes de satisfazer as 

expectativas morais, políticas e econômicas da sociedade na qual viviam”. Atualmente esse 

diagnóstico está sendo criticado e debatido, uma vez que crianças estão sendo patologizadas e 

utilizando psicofármacos como o principal tratamento interventivo.  

Na contemporaneidade, o desconhecimento da história do TDAH dificulta o modo de trabalhar 

o diagnóstico dessas crianças, uma vez que para ter certeza de tal transtorno, precisa-se de uma equipe 

multidisciplinar para dar tal diagnóstico. Nos dias de hoje, é necessário fazer o diagnóstico correto 

para crianças que apresentam comportamentos diferentes, pois aquelas que apresentam sinais de 

desatenção e hiperatividade requerem algumas intervenções, como; “o tratamento terapêutico, 

tratamento medicamentoso e o próprio auxílio da escola e da família” (OLIVEIRA, et al. 2020, p. 

4039). 

Em suma, este estudo baseou-se em uma revisão de literatura para compreender através dos 

trabalhos científicos o papel da família e da escola no processo de aprendizagem da criança 

diagnosticada com o TDAH., uma vez que que manifestam sinais e sintomas no ambiente escolar e 

entre os familiares com mais frequência. 

 

2) METODOLOGIA 

 

A pesquisa trata-se de uma revisão integrativa, que segundo a perspectiva de Souza et al. (2010), 

é uma abordagem mais ampla, que consiste em estudos tanto experimentais, quanto não 

experimentais, que possibilita uma busca mais completa para a análise de fenômenos.  

Ao passo disso foram investigadas três bases de dados, o Google Acadêmico, o Scielo (Scientific 



 

 

Electronic Library Online) e a BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Foram usadas como palavras 

chaves na pesquisa no Google Acadêmico, TDAH na escola AND medicalização AND família.  Na 

mesma pesquisa nas bases Scielo e BVS, não foram encontrados nenhum resultado a partir desses 

operadores, então, foi modificado o último operador booleano “AND” por “OR”, ficando TDAH na 

escola AND medicalização OR família.  

Os critérios de seleção dos artigos incluiu; pesquisas em português, gratuitos e públicações dos 

útimos quatro anos. Quaisquer outros que fugiam da temática e de língua estrageira foram excluídos. 

Após a leitura dos títulos e resumos, os artigos foram selecionados e colocados dentro de uma tabela 

que por meio de uma análise criteriosa elencou pontos para a discurssão. 

 

3) RESULTADOS 

  

Quadro 2. A tabela abaixo mostra os artigos selecionados pela pesquisa. 

 
Seleção de Artigos 

N° de 

artigos 

Títulos Autores Ano de 

publicação 

Base de dados 

1° A constituição da 

subjetividade na 

criança com 

diagnóstico de 

Transtorno de Déficit 

de Atenção e 

Hiperatividade. 

SIGNOR, Rita de 

Cassia Fernandes; 

SANTANA, Ana Paula 

de Oliveira. 

 

 

2020 

 

 

Scielo 

2° A medicalização do 

comportamento 

desviante no campo 

da saúde mental e o 

papel da escola: uma 

revisão bibliográfica. 

OLIVEIRA, M. F. de; 

PIMENTA, L. A. M.; 

SOUZA, L. M. L. de; 

ABREU, C. de C. N. B. 

de. 

 

 

 

2019 

 

 

Google 

acadêmico  

3° A saúde do aluno com 

transtorno de déficit 

de atenção com 

hiperatividade em seu 

processo de ensino e 

aprendizagem: uma 

revisão bibliográfica. 

PRETTI, Patricia de 

Cerqueira; GUISSO, 

Luana Frigulha. 

 

 

 

2020 

 

 

Google 

acadêmico 

4° Contexto familiar e a 

presença de transtorno 

de déficit de atenção e 

hiperatividade em 

crianças: revisão 

sistemática.  

MARQUES, A. G.; 

ZECHMEISTER, L. 

A. M.; FARIAS, 

Rosan; SILVA, M. da 

M.; 

 

 

2021 

 

 

Google 

acadêmico 

5° Crianças com 

transtorno do déficit 

de atenção com 

hiperatividade e 

estratégias de 

intervenção: revisão 

ALMOHALA, 

Lucieney; MASSITA, 

M. Mendes.  

 

 

2021 

 

 

Google 

acadêmico 



 

 

sistemática da 

literatura. 

6°  

Diagnosticado com 

TDAH: e agora 

professor? 

OLIVEIRA, Q.  S. de; 

STOFELE, F. M. C.; 

ROCHA, M. da P. M.; 

SANTOS, M. A. J. de 

O.; VENTURA, M. 

dos S. S.; NUNES, M. 

A. da C. 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

BVS 

7° Diálogos sobre 

medicalização da 

infância e educação: 

uma revisão de 

literatura 

BELTRAME, Rudinei 

Luiz; GESSER, 

Marivete; SOUZA, 

Simone Vieira de. 

 

 

2019 

 

 

BVS 

8° Funções Executivas, 

Atenção e o Uso do 

Metilfenidato: Estudo 

de Revisão 

Sistemática. 

CRUZ, L. F. P. de; 

MINERVINO, C. A. 

da S. M.; PEREIRA, E. 

E. L. D. 

 

 

2021 

 

Google 

acadêmico 

9° Intervenções 

escolares para o 

TDAH: Uma revisão 

da literatura. 

SANTOS, W. M.; 

ALBUQUERQUE, A. 

 

2019 

Google 

acadêmico 

10° O uso de 

metilfenidato em 

crianças com tdah e 

sua repercussão: Uma 

revisão literária 

FINTA, A. C N.; 

NOGUEIRA, I. L.; 

MATTOS, C. P. de; 

FERREIRA, M. R. C. 

et al. 

 

 

2021 

 

 

Google 

acadêmico 

11° Percepções e práticas 

de professores frente 

ao TDAH: uma 

revisão sistemática na 

literatura 

BEZERRA, Marcelo 

Forte; RIBEIRO, 

Marcelo Silva de 

Souza. 

 

 

2020 

 

 

Google 

acadêmico 

12° TDAH e relações 

escolares: uma análise 

da literatura de 

abordagem crítica 

MARQUES, Luíza 

Nunes; WUO, Andrea 

Soares. 

 

2021 

 

Google 

acadêmico 

 

 

Dentro da busca do Google Acadêmico foram encontrados 747 artigos. Após uso dos filtros 

sobraram 31 artigos, dentre eles somente 9 foram selecionados. Ao buscar artigos no Scielo foram 

encontrados 19 artigos, que por meio da filtragem, restaram somente 1 que foi selecionado. Por fim, 

foram encontrados 193 artigos ao buscar na BVS, após a filtragem, restaram apenas 7 artigos, dos 

quais 2 artigos foram selecionados. 

Atualmente, com todas as demandas advindas das escolas e os esforços para justificar o insucesso 

escolar e as dificuldades de aprendizagem em crianças por meio de um diagnóstico de TDAH, vem 

aumentando ao longo dos anos. Apesar de ser um tema que tem causado grande repercussão na 

sociedade, a compreensão de professores e familiares ainda é escassa. Diante disso, ambos deixam 

de definir os sinais e sintomas presentes no cenário em que a criança está inserida, tornando o 



 

 

diagnóstico da criança difícil e subdiagnosticado. 

 

4) DISCUSSÃO 

 

A definição dos estudos destaca que as principais características desse transtorno são desatenção, 

hiperatividade e impulsividade e suas causas podem ser genéticas, biológicas e/ou sociais. Sua 

classificação, no entanto, muitas vezes se baseia nos rótulos de profissionais de saúde e educadores, 

pois eles desconhecem de fato os principais sintomas que a acometem, por isso a chamam de criança 

pouco escolarizada, preguiçosa, problemática, etc. (OLIVEIRA, et al., 2020; SIGNOR, SANTANA, 

2020). 

Os autores Marques; Zechmeister; Farias e Silva (2021, p.7), salientam em seus estudos que “as 

alterações comportamentais de crianças com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

passam, muitas vezes, despercebidas pelos pais ou responsáveis” , uma vez que geralmente a ideia de 

que esta é uma fase da infância leva os pais a saberem muito pouco sobre os sinais que seu filho 

apresenta em seu cotidiano. Diante disso, os autores também apontam que ambientes domiciliares 

conflitantes favorecem a invisibilidade dos sintomas e a inacessibilidade dos mesmo na hora de ajudar 

seus filhos, que em última instância, é tarefa do professor, pois esses sinais tendem a aparecer com 

mais frequência no ambiente escolar, através dos sinais; inquietação e desatenção em sala de aula 

(MARQUES; ZECHMEISTER; FARIAS E SILVA, 2021). 

Quando essa responsabilidade em observar esses sinais fica à mercê dos professores, Bezerra e 

Vieira (2020), põe em questão que há uma certa má formação dos educadores em relação a lidar com 

esses indivíduos que demonstram comportamentos disfuncionais, pois, para os professores “[...] fica 

difícil identificar estudantes com TDAH em apenas alguns meses e utilizam como pretexto a obtenção 

de um laudo médico para saber agir com esse público” (BEZERRA e RIBEIRO, 2020, p. 492). 

Contudo, a busca dos professores para ter um papel em mãos comprovando que a criança é de 

fato um portador de alguma patologia está atrelado ao fato de um não comprometimento com esses 

indivíduos, visto que uma vez diagnosticados, serão acompanhados por um outro professor de apoio 

(BEZERRA e RIBEIRO, 2020). 

Os estudos de Oliveira et al. (2020) salientam que o TDAH se manifesta para justificar o fracasso 

escolar, partindo de que a escola fica isenta desse fracasso e se aloja no indivíduo, e assim coloca o 

problema somente sendo do aluno. Contudo, no âmbito educacional o autor ainda propõe que os 

educadores precisam considerar que cada aluno tem seu modo de aprender, e porta necessidades 

distintas em cada fase (OLIVEIRA et al., 2020). Nessa perspectiva, Signor e Santana (2020) dispõe 



 

 

de uma necessidade de socializar os saberes relacionados às questões da diversidade espacial nas 

escolas, tanto nos cursos de formação de professores quanto na formação continuada e construir nesse 

entendimento o sentido de inclusão necessário para facilitar qualquer melhoria no campo da 

educação. 

Dessa forma, Marques e Wuo (2021), colocam em pauta que essa inclusão parte muito de uma 

cultura frente ao que é normal. Então, quando os alunos não se adequam às normalidades, o que é 

esperado que o aluno faça, esses tendem a ser estereotipados e classificados com algum tipo de 

patologia, uma vez que esses estereótipos partem das relações com os demais. 

A busca pela normalidade muitas das vezes, mesmo que seja involuntariamente, coloca essa 

criança como diferente, diferença essa que irá mudar gradativamente a vida da mesma após o seu 

diagnóstico (MARQUES e WUO, 2021). 

O discurso das pessoas que convivem com esse portador de TDAH reforça uma generalização 

social que afeta a vida subjetiva desse indivíduo, uma vez que as crianças repetem os discursos que 

lhes são impostos: “sou agitada” porque fulano falou e assim a criança vai repercutindo isso ao longo 

da sua vida (SIGNOR e ANTANA, 2020). Os autores ainda apontam em seus estudos que muitas 

crianças ao escutarem você é “agitada, desatenta”, estimula a uma rotulação que corrobora para que 

essas crianças se coloquem de fato como problemáticas, uma vez que muitas das vezes são 

fortalecidos pelos próprios professores em sala de aula e em casa pelos pais (SIGNOR e SANTANA, 

2020).  

Nos estudos de Pretti e Guisso (2020), atualmente esse transtorno se tornou a patologia mais 

presente dentro do contexto escolar, porém, desde de sempre o TDAH é um dos diagnósticos mais 

difíceis, sendo um problema que defrontam famílias, médicos, professores, pedagogos, psicólogos e 

educadores. Para Oliveira et al. (2020)  esse problema está relacionado ao fato de não existir testes 

válidos e precisos se não um trabalho multidisciplinar para diagnosticar o TDAH. Ao passo que este 

é feito de forma errada, a vida de uma criança pode ser afetada, principalmente durante suas fases de 

desenvolvimento e aprendizagem. No entanto, essas classificações patológicas ajudam a rotular essas 

crianças, e permitem que elas se sintam excluídas e tratadas de forma diferente das demais. 

Os autores Marques; Zechmeister; Farias e Silva (2021) ponderam que o sofrimento mental é 

atualmente entendido como um transtorno e, como consequência, o comportamento e a emoção estão 

sendo medicalizados. Após confirmar o diagnóstico e tomar a medicação prescrita, a criança volta 

para sua casa e escola por ser portadora de um transtorno mental, que geralmente acaba não sendo 

questionado pelos pais.  



 

 

Alguns autores apontaram que esse crescente diagnóstico de TDAH é preocupante, uma vez que 

qualquer sinal que a criança apresenta não é esperado pela escola, logo este é medicado e taxado 

como patológico (OLIVEIRA et al., 2020).  

Para Beltrame et al. (2019), a medicalização é uma ação contínua com a tentativa de tornar 

semelhante os padrões de aprendizagem e comportamentais dos alunos “desviantes”. Porém, o 

mesmo autor pontua que essa medicalização tem “servido como justificativa para a manutenção da 

exclusão de grande contingente de estudantes que, embora permaneçam nas escolas por longos 

períodos de tempo, nunca chegam a se apropriar, de fato, dos conteúdos escolares” (BELTRAME, et 

al. 2019, p. 7). 

Contudo, para Bizerra e Ribeiro (2020) a medicalização na educação ajuda a desviar a atenção 

das questões práticas nas escolas e na sociedade, responsabilizando crianças e adolescentes por seus 

fracassos de aprendizagem e libertar os professores dessa responsabilidade, focalizando somente a 

criança pelo seu insucesso. 

 Olhando por esse viés, autores expõem que essa ideia de que essa medicalização da criança se 

tornou atualmente o instrumento disciplinante para justificar o fracasso estudantil, uma vez que ao 

voltar para a escola a criança estará mais calma e obediente ao que é esperado e proposto pelos 

educadores (OLIVEIRA et al., 2019; SANTOS e ALBUQUERQUE 2019).  

 No entanto, Pretti e Guisso (2020) salientam que escola e a família não podem deixar que a 

própria criança tome conta do seu fracasso escolar, mas que os profissionais possam deixar de lado o 

receio e buscar por medidas preventivas que possam ajudar essas crianças no seu desenvolvimento.  

Dessa forma, os autores Almohalha e Messita (2021), ponderam algumas diretrizes, como: 

manter a criança próxima de colegas que não a enfurecem, elogiar e estimular suas habilidades, dar-

lhe funções que ela possa desempenhar por meio de um bom desempenho, elogiar e recompensar a 

criança por seus esforços, proporcionar um ambiente acolhedor e comunicar com os outros etc. 

(ALMOHALHA; MASSITA, 2021).  

Em suma, Marques; Zechmeister; Farias e Silva (2021), salientam que para as famílias, 

principalmente as conflituosas, que os pais precisam entender que o seu filho está em fase de transição 

e desenvolvimento, principalmente quando esta porta o TDAH. Então, ao passo de cada conquista, 

elogie, dê feedbacks, incentive, trabalhe regras, punições positivas, afirmar isso possibilitará os pais 

a entrar no mundo da criança.  

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS  



 

 

Os desafios de engajamentos encontrados na aprendizagem da criança diagnosticada com o 

TDAH partem muitas das vezes pelo desconhecimento dos pais e um não comprometimento dos 

professores frente a essas pessoas. Notavelmente, percebe-se que há um certo desarranjo entre os 

professores quando se trata de pedir relatórios médicos para provar que qualquer comportamento 

disfuncional é resultado de alguma patologia. Ao passo que a criança é diagnosticada com TDAH, 

todas as dificuldades que uma criança apresentar estarão direcionadas e justificadas por esse 

transtorno. Por mais monótono que seja, esses comportamentos estão sendo controlados por drogas, 

que por sua vez moldam as crianças sem medidas preventivas. 

Essas medidas preventivas raramente são mencionadas ao longo do estudo, e podem ser baseadas 

em uma psicoeducação com a família e com a instituição de ensino que a criança frequenta. Um fator 

interessante e pouco discutido nos artigos e que pouquíssimos estudos abordaram, são os tratamentos 

relacionados a terapia associada com o medicamento, pois tais intervenções permitiriam aos 

psicólogos identificar mudanças no comportamento das crianças para rever a necessidade de 

continuação da medicação, uma vez que possibitará também a descentralização do cuidado, 

privilegiando alternativas para além das medicações. 

Em suma, justificar o fracasso escolar como uma patologia, pondera uma rotulação que perpassa 

a vida de uma criança que irá ser influenciado para a vida toda. Embora seja um trabalho que requer 

dedicação e empenho da família e da escola, é importante rever questões subjetivas das crianças que 

estão sendo patologizadas, e buscar medidas que fortaleçam o desenvolvimento intelectual, cognitivo 

e social delas, uma vez que um trabalho em conjunto possibilitará que essa criança não se sinta 

excluída das demais.  
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