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Resumo: Os inúmeros desafios enfrentados pelos professores perante os alunos com baixo 

rendimento cognitivo, gera a necessidade de angariar conhecimentos que os leve a identificar e 

a diferenciar dificuldades de transtornos de aprendizagem e a valorar informações relativas aos 

transtornos funcionais, para que assim, a sua prática pedagógica se desenvolva com qualidade 

e equidade. Diante desse quadro o Tema e a problemática são justificados. O objetivo geral foi 

identificar conhecimentos referentes a dificuldades, transtornos de aprendizagem, Transtorno 

de déficit de atenção e hiperatividade e Transtorno do processamento auditivo central, a fim de 

contribuir com o professor em sua prática pedagógica. Para a coleta de informações, optou-se 

pelo procedimento metodológico bibliográfico, pela pesquisa básica estratégica, descritiva, e 

de abordagem qualitativa e o método selecionado foi o hipotético-dedutivo, o que resultou em 

uma gama de conhecimentos sobre os conceitos referidos no objetivo geral. Os resultados foram 

positivos, atingiram todos os objetivos específicos propostos, conhecimentos novos surgiram, 

conhecimentos antigos foram aperfeiçoados e a consciência de que o aprender não é estático, 

chegou-se à conclusão que, apesar de ter sido alcançado o que foi proposto neste artigo, ainda 

há muito a se conhecer. 

 

Palavras-chave: dificuldades, transtornos, aprendizagem, TPAC, TDAH, professor. 

 

 

Abstract: The countless challenges faced by teachers before students with low cognitive 

performance generates the need to gather knowledge that leads them to identify and differentiate 

difficulties of learning disorders and to value information related to functional disorders, so that 

their pedagogical practice may develop with quality and equity. In this context, the theme and 

the problematic are justified. The general objective was to identify knowledge regarding 

difficulties, learning disorders, such as Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Central 

Auditory Processing Disorder, in order to contribute with the teacher in his pedagogical 

practice. For the collection of information, we opted for the bibliographic methodological 

procedure, the basic strategic, descriptive and qualitative research, and the selected method was 

the hypothetical-deductive, which resulted in a range of knowledge about the concepts referred 

to in the general objective. The results were positive, they reached all the specific objectives 

proposed, new knowledge emerged, old knowledge was improved and the awareness that 

learning is not static became evident. Even though the purpose of this article has been achieved, 

it was concluded that there is still a lot to know. 

 

Keywords: difficulties, disorders, learning, TPAC, ADHD, teacher. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No ambiente escolar, mais precisamente, na sala de aula, os educadores enfrentam 

inúmeros desafios que os fazem rever sua prática pedagógica constantemente. Dentre esses 

desafios, podemos citar as dificuldades de aprendizagem evidenciadas em seus alunos, que de 

acordo com Smith e Strich (2012, p.14), “consideradas raras no passado, as dificuldades de 

aprendizagem supostamente afetam, hoje, pelo menos quinze milhões de pessoas”. 

Tal situação, gera a necessidade de compreensão sobre a origem dessas dificuldades, as 

causas, para que, após se chegar a uma conclusão, se possa identificar se estão ligadas a  fatores  

psicológicos, sociais,  base escolar deficitária ou a fatores neurobiológicos, como os transtornos 

de aprendizagem, que se manifestam inicialmente na escolaridade formal  e caracterizam-se por 

dificuldades persistentes que comprometem as habilidades básicas da leitura, da escrita e/ou da 

linguagem matemática, em indivíduos que apresentam resultados significativamente abaixo do 

esperado para sua idade e nível escolar (DSM2- 5, 2014). 

O presente trabalho considerou de grande relevância buscar conhecimentos sobre o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) – CID3 10 – F904  e o Transtorno 

do Processamento Auditivo Central (TPAC) – CID 10 – H 93.25, que não se caracterizam como 

transtorno de aprendizagem, porém, alguns dos seus sintomas dificultam a aquisição dos 

saberes. Referenciando o DSM-5 (2014), sondagens populacionais sugestionam que o TDAH, 

na maioria das culturas, manifesta-se em cerca de 5% das crianças e 2,5% dos adultos.  Rohde 

et. al. (2000) colabora dizendo que, estudos nacionais e internacionais apontam o Transtorno 

de déficit de atenção/hiperatividade entre 3% e 6% em crianças em idade escolar, 

predominantemente.  Já os dados de Sulkes (2018), apontam que o TDAH atinge cerca de 8% 

a 11% das crianças em idade escolar. No que concerne ao TPAC, praticamente não há dados 

oficiais disponíveis para se calcular a incidência e a prevalência do transtorno. O motivo é a 

inexistência de critérios universais e padronizados para se chegar ao diagnóstico, apresentam 

ampla variação conforme os instrumentos e os critérios utilizados para se avaliar. Alguns 

estudos fizeram uma estimativa, considerando a prevalência, número de casos em certo 

momento. Os estudos de Chermak e Musiek (1997); Palfery e Duff (2007), apud ASHA6, 

 
2 Manual de Diagnóstico e Estatística – da Associação Americana de Psiquiatria (APA). 
3 CID - 10 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, criado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS).  A versão CID – 11, passará a ser adotada em 1º de janeiro de 2022. 

https://nacoesunidas.org/oms-lanca-nova-classificacao-internacional-de-doencas/ 
4 CID 10 – F 90.0 (Distúrbio da Atividade e da Atenção). 
5 CID 10 – H 93.2 (Outras Percepções Auditivas). 
6 ASHA – American Speech – Language – Hearing Association.  

https://nacoesunidas.org/oms-lanca-nova-classificacao-internacional-de-doencas/
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concluíram que o TPAC afeta de 2% - 3% das crianças. Nos estudos de Wilson e Arnott (2013), 

apud ASHA, a conclusão atingiu um índice maior, de 7,3%. Segundo o Instituto Neuro Saber 

(2017), é comum associar o TPAC ao TDAH, sendo que, muitos pacientes com um desses 

transtornos, também apresenta o outro. Alguns quadros são notados tanto no Processamento 

Auditivo quanto no TDAH, como os sintomas de desatenção e de memorização auditiva, baixo 

rendimento escolar; dificuldade na leitura e na escrita (NEURO SABER, 2018). 

A compreensão sobre dificuldades e transtornos de aprendizagem, faz-se necessária, 

pois muitos dos jovens com dificuldades de aprendizagem “são erroneamente qualificados 

como pouco inteligentes insolentes ou preguiçosos. Eles são constantemente instados, por 

adultos ansiosos e preocupados com seu desempenho acadêmico” (SMITH; STRIH, 2012, p. 

14). Corrobora Relvas (2011, p.88), ressaltando que, “por um lado, há uma clara boa vontade 

por parte dos professores e da escola para adaptar estas crianças, por outro lado, há um 

desconhecimento do assunto”. Então, considera-se de mesma importância, que o professor 

entenda as características dos discentes nas condições TDAH e/ou TPAC, para que assim, 

consigam olhá-los sem preconcebê-los como apáticos, desmotivados e sem iniciativa. Desidério 

e Miyazaki (2007) consideram que, o professor precisa conhecer o transtorno de déficit de 

atenção e diferenciá-lo de má-educação ou preguiça. 

Nessa perspectiva, diante do que acima foi exposto, é imprescindível que o educador 

angarie conhecimentos que os leve a identificar e a diferenciar dificuldades de transtorno de 

aprendizagem e a valorar informações relativas aos transtornos funcionais, para que sua prática 

pedagógica se desenvolva com qualidade e equidade. 

Portanto, indaga-se: O que o professor precisa saber sobre TDAH, TPAC, dificuldades 

e transtornos de aprendizagem para que haja qualidade e equidade em sua prática educativa? 

Então, o presente trabalho teve como objetivo geral, identificar conhecimentos 

referentes a dificuldades, transtornos de aprendizagem, TDAH e TPAC, a fim de contribuir com 

o professor em sua prática pedagógica. 

Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: diferenciar dificuldade 

de transtorno de aprendizagem, discorrer sobre as principais características e sintomas do 

TDAH e do TPAC, identificar as principais dificuldades do aluno TDAH e/ou TPAC na escola; 

descrever medidas simples que o professor pode adotar na sala de aula para auxiliar os alunos 

com TDAH e/ou TPCA. 

Parte-se da hipótese de que se faz necessário que os professores adquiriam e/ou 

aprimorem conhecimentos referentes às dificuldades de aprendizagem, dos transtornos de 
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aprendizagem e dos transtornos funcionais, identificados na problematização, para consigam 

estabelecer estratégias didáticas que beneficiem os alunos no seu processo de aprendizagem. 

A metodologia do presente trabalho, quanto à finalidade, definiu-se pela pesquisa básica 

estratégica, visando obter e/ou aprofundar alguns conhecimentos sobre dificuldades, 

transtornos de aprendizagem e sobre os Transtornos Funcionais (TF), TDAH e TPAC. Quanto 

ao objetivo, a presente pesquisa definiu-se como descritiva, fundamentada em conhecimentos 

teóricos bibliográficos, cujo detalhamento de busca e de autores, assim como o método, serão 

detalhados em seção específica. A abordagem adotada foi a qualitativa, os conceitos 

bibliográficos foram coletados, analisados e interpretados, chegando-se à conclusão de quais 

referências abordariam melhor o assunto em questão, para resolver a problemática e atingir os 

objetivos específicos. O método utilizado foi o hipotético-dedutivo e o procedimento adotado 

foi o de pesquisa bibliográfica. 

Na seção 2.1, faz-se uma breve conceituação do que é aprendizagem, e em seguida, 

diferencia-se as dificuldades dos transtornos de aprendizagem, fundamentando-se na 

bibliografia consultada. 

Na seção 2.2, são descritas as características, as causas, os sintomas, do TDAH e as 

principais dificuldades que o indivíduo nessa condição encontra na escola.  

Na seção 2.3, identifica-se as causas e os sintomas do TPAC, bem como, as dificuldades 

enfrentadas na escola pelo portador do referido transtorno. 

Na seção 2.4, são sugeridas medidas simples do professor na sala de aula que podem 

auxiliar os alunos com TDAH e/ou TPCA. 

Na terceira seção, desenvolve-se a Metodologia de forma mais detalhada. 

Na sequência desenvolvem-se a análise e a discussão. 

Ao final, conclui-se que os objetivos do presente trabalho foram atendidos, e que como 

todo conhecimento é inacabado e mutável, precisa ser constantemente construído e 

reconstruído.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Transtornos e Dificuldades de Aprendizagem 

 

A aprendizagem é um processo complexo que se dá por meio de fatores intrínsecos e 

extrínsecos. As mudanças internas no indivíduo expressam-se exteriormente por meio de ações 

cognitivas, comportamentais e emocionais (CUNHA, 2001). É um encadeamento de mudanças 
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comportamentais alcançadas por meio das experiências construídas por situações emocionais, 

por fatores neurológicos, relacionamentos e pelo ambiente social. A interação entre as estruturas 

mentais e o meio ambiente resultam na aprendizagem (HAMZE, [201-?]). 

Para uma prática educativa com qualidade e equidade, faz-se necessária a identificação 

dos motivos que dificultam a aprendizagem, suas causas, e a partir de então, estabelecer uma 

linha de ação, a fim de que os alunos sejam auxiliados conforme as suas necessidades 

específicas. Para tanto, é preciso saber diferenciar os conceitos transtorno de aprendizagem e 

dificuldades de aprendizagem, que apesar de parecerem similares, possuem características 

próprias e os procedimentos de atuação do professor, em algumas situações, diferem devido às 

especificidades de cada caso. 

O termo dificuldade de aprendizagem refere-se a um amplo desencadeamento de 

problemas que afetam qualquer área do desempenho acadêmico, assim diz Smith e Strich 

(2012).  As habilidades acadêmicas afetadas encontram-se quantitativamente e 

qualitativamente abaixo do esperado considerando a idade cronológica, e interferem 

significativamente no desempenho acadêmico, no profissional ou nas atividades do dia a dia 

(DSM-5, 2014).  Essas dificuldades de aprendizagem, conforme Cunha (2011), expressam um 

conjunto heterogêneo de desordens, que diminuem a percepção, a compreensão e a apropriação 

dos saberes. 

Em referência ao DSM-5 (2014), as dificuldades de aprendizagem não se justificam por 

fatores como deficiência intelectual, transtornos mentais ou neurológicos, problemas visuais ou 

auditivos não corrigidos, atribulações psicossociais, inabilidade de compreensão na língua em 

que se está sendo proferida a instrução acadêmica ou ao ensino inadequado. Não implicam 

necessariamente em um transtorno. Podem estar vinculadas a situações passageiras, como 

déficit na alfabetização, inadaptação ao ambiente escolar, à metodologia do professor, a 

situações familiares, a problemas emocionais e sociais, entre outros. Comumente, originam-se 

de vários problemas interligados, que consequentemente afetam o rendimento escolar.  

Esclarece o DSM-5 (2014) que, as dificuldades de aprendizagem iniciam nos primeiros 

anos escolares, no entanto, podem não se manifestar por completo até que se exija do indivíduo 

o uso das habilidades de leitura ou escrita de textos longos e complexos, em um curto prazo de 

tempo, sobrecargas acadêmicas que ultrapassem a sua capacidade, limitada devido ao 

comprometimento dessas habilidades.  

Sobre o termo transtorno, de acordo com Relvas (2011, p.53): 

 

A descrição dos transtornos da aprendizagem é encontrada em manuais internacionais 

de diagnóstico de doenças: CID-10 e DSM-IV. Ambos os manuais reconhecem a falta 
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de exatidão do termo “transtorno”, justificando seu emprego para evitar problemas 

ainda maiores, inerentes ao uso das expressões “doenças” ou “enfermidades”. 

 

Explica o DSM-5 (2014) que, um transtorno específico da aprendizagem, tem seu 

diagnóstico definido por déficits específicos, detectados mediante a capacidade do indivíduo 

para perceber ou processar as informações de forma eficiente e precisa.  Manifesta-se 

inicialmente, na escolaridade formal, e caracteriza-se por dificuldades persistentes que 

comprometem habilidades básicas como leitura, escrita e/ou matemática. Concorda Relvas 

(2011, p.53) dizendo que, transtorno de aprendizagem caracteriza-se como uma inabilidade 

específica, ligada à leitura, à escrita e/ou à linguagem matemática. Está ligado a fatores 

neurobiológicos, independente de situação sociocultural, de metodologia do professor ou de 

situações momentâneas na vida do indivíduo.  

As habilidades acadêmicas comprometidas, afetam o desempenho individual, que se 

mostra inferior à média comparativa à sua idade, ou, os níveis de desempenho considerados 

aceitáveis, são alcançados somente com esforço extraordinário (DSM-5, 2014). Essas 

inabilidades aparecem nos resultados acadêmicos de alunos cujo nível de desenvolvimento 

cognitivo encontra-se abaixo da média, considerando-se a idade e o ano escolar (RELVAS, 

2011). Ainda referenciando Relvas (2011, p. 59): 

 
Dificuldades para a aprendizagem abrangem um grupo heterogêneo de problemas 

capazes de alterar as possibilidades de a criança aprender, independentemente de suas 

condições neurológicas para fazê-lo. A expressão transtornos da aprendizagem deve 

ser reservada para dificuldades primárias ou específicas, que se devem a alternações 

do SNC7. 

 

Os Transtornos Funcionais, TDAH e TPAC, apresentados neste trabalho, não são 

considerados um transtorno de aprendizagem, porém, devido a alguns sintomas, como a 

desatenção e/ou a hiperatividade-impulsividade, no caso do TDAH, e a dificuldade em 

decodificar os sons, no caso do TPAC, constituem-se fatores que podem comprometer 

secundariamente a aprendizagem. Mesmo inexistindo um transtorno específico da 

aprendizagem, o indivíduo com TDAH, tem seu desempenho escolar prejudicado, pois o 

comportamento desatento associa-se a inúmeros processos cognitivos implícitos, o que pode 

levá-lo a exibir problemas cognitivos (DSM-5, 2014). 

Considerações feitas sobre a diferença entre transtorno e dificuldades de aprendizagem, 

na sequência serão destacados dois transtornos expressivos, os quais sem o acompanhamento 

 
7 Sistema Nervoso Central 
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adequado e sem o olhar diferenciado dos professores, causam sérios prejuízos ao aprendizado 

dos discentes. 

 

2.2 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

 

O DSM-5 (2014) define o TDAH como sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, 

caracterizado por níveis de desatenção, desorganização e/ou hiperatividade-impulsividade, que 

geralmente persiste na fase adulta, resultando em prejuízos sociais, acadêmicos e profissionais. 

Diz Relvas (2011) que, é um transtorno psiquiátrico, neurobiológico, que atinge crianças e 

adolescentes e normalmente perpetua por toda a vida. Acerca do assunto, a ABDA8 descreve 

que o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta, ainda que, os sintomas de inquietude 

tornem-se mais brandos. 

Complementa Teixeira (2011), o Déficit de Atenção e Hiperatividade é uma condição 

comportamental de grande incidência na infância e na adolescência. No que concerne à 

incidência, a ABDA cita o TDAH como sendo o transtorno mais comum em crianças e 

adolescentes encaminhados para serviços especializados, atingindo de 3 a 5% das crianças, em 

várias regiões diferentes do mundo.  

Fazendo um breve histórico sobre o transtorno, em 493 a.c, o médico e filósofo 

Hipócrates já descrevia características impulsivas e de baixa capacidade de concentração em 

seus pacientes, então, concluiu que essa condição provinha do desequilíbrio do fogo em relação 

à água. Como forma de tratamento, prescrevia dieta alimentar (TEIXEIRA, 2011). 

Posteriormente, no decorrer da história, vários relatos foram surgindo, mas nada científicos. Na 

literatura médica, as primeiras referências relacionadas aos transtornos hipercinéticos só 

aparecem em meados do séc. XIX. Oficialmente, a primeira descrição do que atualmente é 

definido como TDAH, data de 1902, quando George Still, pediatra inglês, apresentou casos 

clínicos de crianças com hiperatividade e outras alterações de comportamento, características 

essas, que para o profissional, não poderiam ser explicadas por falhas educacionais ou 

ambientais, e sim, provocadas por algum transtorno cerebral (SILVA; CABRAL, [201]?).  

Além do breve histórico, considera-se interessante que o professor conheça algumas 

nomenclaturas encontradas na literatura para o que hoje denomina-se TDAH, pois aqueles que 

porventura queiram desvendar melhor o assunto, consigam compreender conceituações 

sinônimas relativas ao transtorno. Até se chegar à nomenclatura TDAH, a denominação sofreu 

 
8 Associação Brasileira do Déficit de Atenção - associação de pessoas com TDAH, sem fins lucrativos, que tem 

como objetivo disseminar informações científicas sobre o TDAH, capacitar profissionais de saúde e educação e 

oferecer suporte a pessoas com esse Transtorno e a seus familiares em todo o Brasil. 
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alterações contínuas em seu percurso histórico (SILVA; CABRAL, [201]?). Na década de 40 

(1940), nominou-se “lesão cerebral mínima” e em 1962 passou a se chamar “disfunção cerebral 

mínima” (ROHD, et al 2000), chegando-se à classificação moderna em 1980, quando o 

transtorno foi descrito no DSM-IV, publicado pela Associação Psiquiátrica Americana (APA),  

(DESIDÉRIO; MIYAZAKI, 2007). Com a publicação do DSM - 5 houve uma pequena 

alteração em relação ao DSM -IV, o TDAH passou a se classificar em Leve, Moderado e Grave. 

O CID-10 e o DSM-5 apresentam similaridades sobre o transtorno, apesar de utilizarem termos 

diferentes, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade no DSM e Distúrbio da Atividade 

e da Atenção, no capítulo de Transtornos Hipercinéticos da CID – 10 (MATTOS, 2013). 

 

2.2.1 Causas e sintomas 

 

As causas do Transtorno ainda não se encontram bem definidas, podem ter sua origem 

na herança genética, agravando-se com fatores ambientais que interferem no comportamento, 

em fatores neuroquímicos por consequência de complicações na gravidez ou no parto 

(TEIXEIRA, 2011). 

Em relação à hereditariedade, o indivíduo diagnosticado geralmente possui pais e/ou 

irmãos com o mesmo diagnóstico (SMITH; STRICH, 2012).  Quanto aos fatores 

neuroquímicos, a explicação consiste na crença de que o cérebro de quem possui o transtorno, 

funciona de forma diferenciada daqueles que não o possuem. Isso ocorre porque o indivíduo 

nessa condição, apresenta um desequilíbrio das substâncias químicas que auxiliam o cérebro a 

regular o comportamento. Outros fatores como complicações na gestação e no parto, 

desnutrição da gestante, uso de drogas durante a gravidez, parto demorado, sofrimento fetal, 

complicações da saúde materna, baixo peso ao nascer, traumatismos e inalação de substâncias 

tóxicas também poderiam estar ligados à possíveis causas do Transtorno (TEIXEIRA, 2011). 

Referenciando Mattos (2013), o DSM-IV determinava a idade de início dos sintomas na 

fase anterior aos sete anos de idade. O DSM-5, modifica o limite para doze anos, pois o 

diagnóstico em adultos tornou-se difícil, já que comumente, estes têm dificuldades em lembrar-

se do período anterior aos sete anos de idade. 

Dentre as etapas recomendadas para se chegar a um possível diagnóstico, que é 

essencialmente clínico, a escola participa efetivamente da avaliação, sendo o professor parte 

fundamental nesse processo. Teixeira (2011) explica que, uma das etapas da investigação é a 

avaliação escolar, e o papel da escola consiste principalmente, em fornecer informações que 

permitam auxiliar os profissionais investigadores no possível diagnóstico. Dentre as 
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ferramentas utilizadas para a coleta de dados na escola, o questionário de anamnese, a produção 

textual e a elaboração de relatório referente a aspectos psicoemocionais, comportamentais e 

cognitivo do aluno são os mais utilizados (TEIXEIRA, 2011). O diagnóstico precoce facilita o 

desenvolvimento das habilidades escolares, pois com tratamento adequado, estimula-se e cria-

se técnicas para o desenvolvimento da atenção. 

Para que o professor possa fornecer dados sobre seus alunos aos profissionais clínicos 

solicitantes, bem como apoiá-los de forma efetiva em sala de aula, precisa conhecer as 

características dos subtipos, que basicamente são três: desatenção, hiperatividade e 

impulsividade (TEIXEIRA, 2011).  

De acordo com o DSM-5 (2014), a desatenção manifesta-se por meio de divagações, 

comportamento impersistente, dificuldades para focar e desorganização. A tendência é de 

aparecer quando o indivíduo se encontra envolvido em tarefas que requeiram reações rápidas, 

atenção sistemática e constante, vigilância e investigação visual (SULKES, 2018). 

A hiperatividade, caracteriza-se principalmente por atividade motora intensa e a 

impulsividade tem como principal característica, as ações precipitadas, que geralmente 

desencadeiam em um desfecho negativo (SULKES, 2018). Sendo constituída por demasiada 

agitação motora, a hiperatividade pode ser observada em uma criança que está sempre correndo 

ou se remexendo e que conversa excessivamente em momentos impróprios. Os sinais de 

hiperatividade mais intensos como correr em demasia, diminuem na adolescência, limitando-

se na maioria dos casos, a comportamentos de inquietude ou de impaciência (DSM-5, 2014). 

Ações precipitadas, não premeditadas e potencialmente prejudiciais ao indivíduo, 

caracterizam a impulsividade, que pode ser refletida por vontades de conseguir gratificações 

imediatas ou incapacidade para adiar a recompensa. Intrometer-se em situações alheias, tomar 

decisões sem pensar nas consequências a longo prazo, também são comportamentos 

manifestados pela impulsividade. Na fase adulta, além da inquietação e da desatenção, a 

impulsividade pode continuar sendo um problema, mesmo havendo redução da hiperatividade 

(DSM-5, 2014). 

O indivíduo predominantemente desatento denota pouca ou nenhuma hiperatividade, 

por outro lado, o ser predominantemente hiperativo e/ou impulsivo, muitas vezes não apresenta 

problemas no desenvolvimento da atenção. Por sua vez, aquele que apresenta o transtorno 

combinado, é desatento, hiperativo e regularmente, impulsivo. Diz Rappley (2005) que, cerca 

de 80% dos diagnosticados, apresentam sintomas tanto de desatenção quanto de hiperatividade 

e impulsividade.  
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Em se tratando de gênero, o TDAH predomina cerca de duas vezes mais em meninos 

do que em meninas, porém, os índices podem variar de acordo com o tipo. O tipo 

predominantemente hiperativo/impulsivo, atinge de duas a nove vezes mais o sexo masculino 

e o tipo predominantemente desatento, incide com igual frequência em ambos os sexos 

(SULKES, 2018). Encontramos no DSM–5 (2014), a explicação de que, frequentemente a 

predominância do TDAH incide sobre o sexo masculino, com uma proporção de cerca de 2:1 

nas crianças e de 1,6:1 nos adultos. Quando se trata do sexo feminino, verifica-se uma maior 

probabilidade de primariamente apresentarem características de desatenção na comparativa 

com o sexo masculino. 

Com a colaboração de Sulkes (2018); Teixeira (2011), apresentamos os principais 

sintomas da desatenção e da hiperatividade/impulsividade descritos no DSM-5 (2014). 

Sintomas da desatenção: desatenção aos detalhes ou cometimento de erros nas tarefas 

escolares, no trabalho ou em outras atividades, por descuido. Ex., negligência, respostas 

incorretas ou a não resolução de questões relacionadas a conteúdos considerados fáceis pelo 

indivíduo; dificuldade para manter o foco em tarefas ou atividades lúdicas. Ex., dificuldade em 

manter a atenção durante as aulas, conversas ou leituras prolongadas; aparentemente não ouve 

quando a palavra lhe é dirigida. Ex., parece estar com os pensamentos distantes, mesmo na 

ausência de qualquer distração aparente; dificuldade em seguir instruções e de terminar as 

tarefas e deveres escolares. Ex., inicia as tarefas, mas perde o foco e a direção facilmente; 

dificuldade para organizar tarefas e atividades; dificuldade em executar tarefas sequenciais, em 

manter organizados materiais e objetos pessoais, desorganização e desleixo nos trabalhos, 

ingerência do tempo e dificuldade em cumprir prazos; antipatia, relutância e adiamento da 

execução de exercícios ou atividades que exijam esforço mental prolongado. Ex., trabalhos 

escolares ou tarefas de casa extensos. 

Sintomas da hiperatividade/impulsividade: agitação das mãos e dos pés, muitas vezes 

contorcendo o corpo na cadeira. Ex., movimenta as mãos na mesa como se estivesse batucando; 

dificuldade em permanecer sentado em sala de aula ou em outras situações que se espera que 

permaneça sentado; dificuldade para brincar ou para se envolver silenciosamente em atividades 

de lazer; comportamento irrequieto. Ex., não consegue ou se sente desconfortável em ficar 

parado por muito tempo; fala excessiva; dificuldade em aguardar a vez. Ex., aguardar na fila; 

interrupção ou interferência em assuntos de outros, em conversas ou brincadeiras; respostas 

precipitadas antes que as perguntas sejam formuladas. Ex., termina frases dos outros, não 

conseguindo aguardar a vez de falar. 
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2.2.2 Principais dificuldades na escola 

O TDAH não se caracteriza um transtorno de aprendizagem, porém, os sintomas de 

desatenção, hiperatividade, e em alguns casos, de impulsividade, afetam de forma secundária a 

aquisição dos conhecimentos. Segundo Smith e Strich (2012, p. 42): 

 
Déficits desse tipo não prejudicam a capacidade intelectual (o TDAH pode ser 

encontrado tanto entre crianças talentosas como entre crianças de inteligência média 

e abaixo da média), mas tornam difícil a manutenção da atenção por tempo suficiente 
para aprenderem habilidades e conceitos importantes. 

 

Na educação infantil, a principal manifestação é a hiperatividade, já a desatenção, 

fica mais evidente no Ensino Fundamental (DSM-5, 2014). Sulkes (2018), diz que, de forma 

geral, cerca de 20 a 60% das crianças com TDAH apresentam déficit na aprendizagem. A 

ocorrência maior incide sobre as crianças com falta de atenção, pois perdem detalhes 

importantes durante as explicações do professor, enquanto realizam leituras ou em qualquer 

outra atividade desenvolvida na escola e nos estudos em casa; e sobre as crianças impulsivas, 

que respondem precipitadamente às questões sem pensar na pergunta ou se antecipam à fala do 

professor.  

Na mesma linha de pensamento, Smith e Strich (2012) relatam que, as principais 

dificuldades que o discente com TDAH enfrenta na escola, normalmente atinam-se ao sintoma 

da desatenção, que reflete na organização, nas anotações ou na falta delas, durante a realização 

das tarefas e no esquecimento das informações. Desidério e Miyazaki (2007), consideram que 

a manutenção da atenção concentrada, o esforço persistente e a preservação da vigilância, são 

as principais dificuldades das crianças com TDAH na escola. Tais dificuldades evidenciam-se 

durante as atividades que demandam atenção por longos períodos de tempo. 

Complementa Sulkes (2018), o desenvolvimento de habilidades acadêmicas, estratégias 

de pensamento e raciocínio, bem como, as exigências sociais e a motivação para os estudos, 

ficam prejudicados pela desatenção e pela impulsividade. A tendência é que indivíduos com 

déficit de atenção desistam de atividades que exigem desempenho contínuo para o cumprimento 

das tarefas. Contribui TOPCZEWSKI (2012, p. 39): 

 
Há que se considerar, também, um grupo de pacientes que apresentam comportamento 

hiperativo, mas não denota déficit de atenção. Nestes casos o desempenho acadêmico 
deixa também a desejar, pois parte dessas crianças são céleres na execução das tarefas, 

mas pela ânsia para terminar o trabalho o realizam de modo inadequado e ineficiente. 

Há outro grupo que realiza a tarefa com rapidez, de modo adequado e eficiente; essa 

rapidez na feitura do trabalho lhes propicia ter um tempo vago e, por causa de sua 

hiperatividade e inquietude passam a incomodar os colegas que estão fazendo as 

tarefas, o que gera conflitos em sala de aula. 
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A objeção em seguir ordens, em alguns casos, possivelmente prejudica o relacionamento 

professor-aluno. A não finalização das tarefas iniciadas é outro fator passível de atrito entre 

professor e aluno (SMITH; STRICH, 2012). Acerca do que diz o DSM-5 (2014), a 

autodeterminação oscilante ou inconveniente às tarefas que demandam esforço por longo 

período de tempo, constantemente é concebida como preguiça, falta de responsabilidade e 

indisposição a cooperar. Em alguns casos, as percepções dos docentes sobre o aluno podem se 

tornar negativas, pois o veem como acomodado, desmotivado, desanimado, reativo em realizar 

as tarefas, sempre que esse aluno se distrai (TEIXEIRA, 2011). 

A agitação, a inquietação e as conversas inconvenientes durante as aulas, além de refletir 

negativamente no aprendizado, possivelmente também interferem na convivência com os 

colegas.  O relacionamento com os pares, costumeiramente é abalado por motivos como, 

rejeição, negligência ou provocações em relação ao indivíduo com TDAH. Desidério e 

Miyazaki (2007), indicam que o TDAH possivelmente complica a convivência afetiva e social, 

e a impulsividade gera desafetos e rejeições com os colegas e com os professores. O atraso 

acadêmico, as dificuldades escolares e a negligência por parte dos pares, associam-se 

principalmente aos sintomas de desatenção. A rejeição por parte dos colegas, relaciona-se mais 

aos sintomas hiperativos e/ou impulsivos (DSM-5, 2014).  

Características consideradas negativas no indivíduo com TDAH, provavelmente estão 

associadas aos diferentes estágios de desenvolvimento. Essas características, tem potencial para 

causar sérios comprometimentos como baixa autoestima até os sete anos de idade, problemas 

comportamentais, atraso na aquisição do repertório acadêmico e déficit nas habilidades sociais 

até os onze anos, comportamento desafiador  opositivo, exclusão da escola, utilização de 

substâncias químicas, desmotivação e dificuldades de aprendizagem, dos  treze anos até a idade 

adulta (HARPIN, 2005). 

Considera-se de suma importância, que o professor em sala de aula, perceba e 

identifique as características básicas de um aluno já diagnosticado com TDAH, bem como, 

alunos não diagnosticados, mas que denotam sintomas compatíveis, para que, juntamente com 

a equipe escolar, adotem os procedimentos necessários de encaminhamentos à uma avaliação 

clínica, quando considerado necessário. 

Pelas considerações acima feitas, o desafio da escola é amplo, abrange desde a 

capacitação e a conscientização dos professores, até a estruturação didática adequada e 

diferenciada. A construção de um ambiente favorável faz-se necessária para que esses alunos 

consigam desenvolver um aprendizado significativo. 
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2.3 Transtorno do Processamento Auditivo Central 

 

O processamento auditivo (PA) consiste na maneira pela qual se detecta, se localiza, se 

discrimina, se interpreta, se reconhece e se memoriza os sons recebidos. As habilidades 

auditivas envolvidas no processo de ouvir e interpretar os sons relacionam-se à frequência, à 

duração, à amplitude, ao tempo e ao espectro do estímulo acústico (SMITH; STRICK, 2012).  

Ramos et. al. (2007), define o PA como sendo o percurso do som, desde a orelha externa, 

passando pelas vias auditivas centrais até atingir o córtex cerebral que é aonde o som será 

decodificado e compreendido.   

Entre os cinco sentidos, a audição é a que mais se relaciona ao desenvolvimento 

linguístico e cognitivo. Para que ocorra este desenvolvimento, o indivíduo precisa ter a sensação 

do som ouvido, detectá-lo (perceber ausência e presença do som), discriminá-lo (diferenciar 

dois ou mais estímulos sonoros, determinando se são iguais ou diferentes), reconhecê-lo e 

compreendê-lo. Esse processo somente se torna possível, quando se tem a integridade das Vias 

Auditivas Periférica e Central preservadas (PEREIRA, 2018). 

Antes de darmos prosseguimento ao texto, precisamos esclarecer a denominação do 

TPAC, pois em algumas literaturas e até mesmo em laudos clínicos, identificamos a sigla 

DPAC, causando dúvidas sobre qual nomenclatura usar.  

A nominação foi alterada em 2016 durante o 31o EIA (Encontro Internacional de 

Audiologia), por profissionais da área, que definiram o termo como Transtorno do 

Processamento Auditivo Central (TPAC), com a finalidade de ficar em consonância com as 

descrições das alterações fonoaudiológicas do CID (GIELOW; FARIA, 2020). 

O TPAC é um transtorno funcional do sistema nervoso central e pode ser descrito da 

seguinte forma: 

O Transtorno do Processamento Auditivo Central – TPAC pode ser descrito como uma 

dificuldade que o sujeito tem em lidar com as informações que chegam através da 

audição. É um transtorno funcional da audição, no qual o indivíduo detecta os sons 

normalmente, mas tem dificuldades em interpretá-los. Também pode ser considerado 

como uma dificuldade em processar a informação auditiva da forma correta. 

[...]Devemos sempre lembrar que escutamos com nossos ouvidos, mas, no entanto, é 

o nosso cérebro que faz o uso da informação que escutamos. Se o cérebro for incapaz 

de processar corretamente o que foi dito ou se houver algum problema na via auditiva 
de transmissão do som, a mensagem é perdida ou, então, mal entendida, ocorrendo 

então, o Transtorno do Processamento Auditivo Central. (PERREIRA, 2018, p. 13). 

 

O transtorno afeta vias centrais da audição, que são áreas cerebrais ligadas às habilidades 

auditivas, responsáveis por uma série de processos que vão da detecção à interpretação das 

informações sonoras. Na maioria dos casos, o tímpano, os ossículos, a cóclea e o nervo auditivo 

(sistema nervoso periférico), encontram-se inalterados. Sendo assim, o indivíduo ouve 
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normalmente, porém, não interpreta a mensagem sonora da forma como foi proferida, então, a 

principal consequência do distúrbio ocorre pelo não processamento das informações captadas 

pelas vias auditivas (MANGILI, 2016). 

 Em outras palavras, Capovilla e Salido (2011, p.141) esclarecem que, na ausência de 

comprometimento intelectual e da audição periférica, o TPAC, constitui-se nas inabilidades de: 

“atentar, discriminar, reconhecer, recordar ou compreender informações auditivas e de 

reconhecer ordem e a sequência dos estímulos acústicos no tempo”.  

 

2.3.1 Causas e sintomas 

 

As causas podem ser hereditárias, pois em alguns casos, pais e filhos apresentam 

características semelhantes. Elucida Tavares (2016), doenças como otites frequentes durante os 

três primeiros anos de vida, problemas durante a gestação e/ou no nascimento e experiências 

auditivas insuficientes durante a 1ª infância, podem afetar o PA.  Colabora Mangili (2016) 

dizendo que, as causas muitas vezes são desconhecidas e variadas. No entanto as mais comuns 

são: origem genética, consequência de otites, sequelas como lesões cerebrais por anóxia 

(ausência de oxigênio) ou traumatismo craniano, envelhecimento natural do cérebro, outros 

distúrbios neurológicos ou atraso maturacional das vias auditivas do SNC. 

Com base em Pereira (2018), apresentamos informações sobre os subperfis do TPAC e 

suas características, para que dessa forma, possa haver melhor compreensão dos sintomas por 

parte dos professores. Conhecendo tais características, o docente poderá entender compreender 

e auxiliar o aluno que se encontra nessa condição. Também, ao verificar tais sintomas em alunos 

não diagnosticados, poderá encaminhá-los à seção competente de seu estabelecimento de 

ensino para possível encaminhamento à uma avaliação clínica. 

Subperfis primários 

Déficit de Decodificação Auditiva: as mensagens precisam ser repetidas para haver 

compreensão; dificuldade de discriminação auditiva 9em ambientes com ruídos; desconforto 

em ambiente com variados tipos de sons; apresentação de vocabulário de recepção e omissão 

reduzidos; tempo de atenção auditiva reduzida, cansaço em atividades que se precisa ouvir por 

 
9 A discriminação auditiva é a capacidade de distinguir palavras semelhantes ou diferentes na forma como soam, 

por exemplo: morrer e correr. (SONAR, Centro Especializado). 
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muito tempo sem o apoio de estímulos visuais; comprometimento na eficiência das habilidades 

de figura-fundo auditiva10 e de fechamento auditivo11 (PEREIRA, 2018). 

Déficit de Prosódia ou Não Verbal: dificuldade em reconhecer, entonação, ênfase, 

expressões ligadas às emoções daquilo que está sendo dito; dificuldades quando o interlocutor 

utiliza expressões faciais, linguagem corporal e gestos ao falar; dificuldades com regras de 

acentuação gráfica e de pontuação; dificuldades em ler silenciosamente, em reproduzir ritmos 

e melodias de músicas e para entender piadas; algumas vezes a voz pode parecer monótona e 

apresentar diferenças sutis na velocidade, na entonação e na fluência; geralmente as maiores 

defasagens ocorrem nas aulas de artes, música, geometria e nas áreas que envolvam cálculos 

(PEREIRA, 2018). 

Déficit de Integração Auditiva: necessidade de maior tempo para realizar tarefas em que 

se é exigido a formulação e a execução de respostas; processamento das informações de forma 

mais lenta, podendo não compreender parte das atividades quando se utiliza frases complexas 

para transmiti-las; dificuldade em acompanhar atividades multimodais quando há integração 

auditiva e visual, como por exemplo, em tarefas de ditados, anotações das explicações do 

professor ou no acompanhamento de correções das tarefas; dificuldade em acompanhar ritmos 

de música ou coreografias; dificuldade em ordenar a execução de tarefas; dificuldade para 

identificar a sílaba tônica; dificuldade em compreender a ideia central da mensagem ao ouvi-la 

e ao lê-la; dificuldades em iniciar tarefas complexas, completar ou finalizar uma tarefa quando 

se é exigido prazos; dificuldades para entender mensagem quando a entonação é alterada; 

dificuldade para encontrar palavras-chaves nas mensagens  (PEREIRA,2018).                                                                        

Subperfis Secundários 

Déficit de Associação Auditivo-Linguístico: dificuldade em compreender o que ouve; 

normalmente apenas instruções simplificadas são compreendidas; dificuldades na memória 

auditiva12; pouca habilidade de comunicação, deficiência de vocabulário, semântica 

(significado) e sintaxe (estruturação das palavras na frase); comumente apresenta erros 

gramaticais na escrita; mesmo que a leitura seja fluente, ocorrem dificuldades na compreensão 

e na interpretação de textos e enunciados ( PEREIRA, 2018). 

 
10 Habilidade de selecionar os estímulos auditivos de seu interesse na presença de outros estímulos ruidosos e 

competitivos que acontecem simultaneamente (PERREIRA, 2018). 
11 Capacidade para recuperar a palavra como um todo quando partes dela são otimizadas, seja por um ruído 

competitivo ou por falha na comunicação. 
12 Responsável pelas informações auditivas de curto prazo que recebemos daquilo que está ao nosso redor 

(PERREIRA, 2018). 
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Déficit de Organização de saída/resposta: dificuldades para nomear uma informação e 

expressá-la verbalmente; dificuldades para memorizar informações e depois lembrar-se delas; 

dificuldades para identificar problemas e resolvê-los; dificuldade em seguir direções; 

dificuldades para organizar, sequenciar, planejar ou resgatar informações para executar tarefas; 

dificuldades para organizar os materiais; alterações nas funções executivas da atenção 

sustentada e da memória operacional ou de trabalho; muitas vezes não copia toda a matéria 

escolar do quadro e não consegue acompanhar correções; comumente deixa tarefas e provas 

com questões incompletas; pode ocorrer pouca motivação para executar tarefas ( PEREIRA, 

2018). 

 
2.3.2 Dificuldades na escola. 

  

Com o comprometimento do PA, algumas dificuldades são perceptíveis no aluno, como 

detalha Topczewski (2012, p. 25-26) “falha da compreensão das ordens verbais, falha da 

resposta à solicitação verbal, necessidade de repetir a ordem mais de uma vez, desvio fácil da 

atenção e reduzida capacidade de concentração”.  

Esclarece Pereira (2018), que o TPAC gera dificuldades na comunicação oral, na leitura, 

na escrita, no desempenho escolar e na compreensão da linguagem. O indivíduo que apresenta 

desordem no processamento sonoro, sofre interferência no aprendizado pela dificuldade em 

associar os sons com as letras. Colabora Smith e Strick (2012, p. 54), afirmando que “os alunos 

com dificuldades no processamento dos sons têm problemas para aprender a associar as letras 

com os sons e acham difícil dividir as palavras em sequências de unidades sonoras”. 

A alfabetização possivelmente fica comprometida, pois a alteração no 

processamento dos sons pode alterar a formação da linguagem na estrutura cerebral, 

fazendo com que o aluno tenha dificuldades em correlacionar grafemas (forma da letra) 

com os fonemas (som das letras).  

O processamento auditivo alterado, afeta também a pronúncia, a divisão silábica e a 

ortografia, já que o cérebro interpreta os sons de forma confusa (SMITH; STRICK, 2012). Em 

outras palavras, o comprometimento no processamento auditivo pode causar problemas na 

ortografia, pois as habilidades do seu processamento, são fundamentais para o aprendizado da 

leitura e da escrita. A consciência fonêmica (capacidade de ouvir, identificar e transformar os 

sons individuais, fonemas, em palavras) e a fonética (capacidade de relacionar com exatidão 

um som com um símbolo visual), dependem do sistema auditivo, e quando este apresenta-se 
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comprometido, consequentemente, essas consciências também ficam comprometidas (FONAR, 

Centro Especializado).  

Conforme Smith e Strick (2012), os alunos com problemas de compreensão, 

possivelmente apresentam dificuldades para associar palavras individuais aos seus significados. 

Também podem ter dificuldades com regras gramaticais ou com a estrutura da linguagem, o 

que os leva a se confundirem com as combinações das palavras. Frequentemente, esses 

estudantes conseguem lidar com a linguagem em pequenos segmentos, porém, ficam 

desorientados quando os textos são longos e complexos. “Esses alunos tipicamente têm um 

vocabulário pequeno, problemas para dominar o básico da gramática e frequentemente usam 

palavras inapropriadas quando escrevem. A memória parra o que foi lido (mas não entendido) 

também tende a ser fraca” (SMITH; STRICK, 2012, p.55). 

A tendência é de processarem as informações mais lentamente que o normal, por qual 

motivo, os problemas tendem a se ampliarem na sala de aula quando se é exigido respostas 

rápidas. Muitas vezes o discente sabe a resposta de uma questão, no entanto, pode hesitar 

quando solicitado, por necessitar de maior tempo para definir as palavras pertinentes à 

formulação de uma resposta coerente. Em algumas situações, pela dificuldade em compreender 

as palavras, alunos com TPAC, podem temer a exposição, não sanar suas dúvidas, podem 

preferir se calar, o que os torna muitas vezes, indivíduos reservados e tímidos. 

2.4  Medidas simples do professor na sala de aula que podem auxiliar os alunos com 

TDAH e TPAC 

 

Smith e Strich (2012, p.35) consideram que, “a fim de obter progresso intelectual, as 

crianças devem não apenas estar prontas e serem capazes de aprender, mas também devem ter 

oportunidades apropriadas de aprendizagem”. Para ocorrer o desenvolvimento cognitivo, os 

alunos necessitam de estímulos, de condições ambientais favoráveis, de materiais variados e de 

uma boa didática do professor. O apoio dos professores é essencial, sem o auxílio desses 

profissionais, as dificuldades de os alunos evoluírem cognitivamente só se ampliam, são eles 

que poderão propiciar aos educandos um ambiente educacional adequado e lhes dar 

oportunidades para se desenvolverem intelectualmente e emocionalmente.  

 Algumas estratégias utilizadas em sala de aula beneficiam não somente os alunos com 

transtorno, mas a todos os alunos, como podemos ver na sequência do texto. 

Relvas (2011) explica que, é preciso estabelecer rotina, regras e as expectativas do 

professor em relação às tarefas a serem realizadas. Recomenda Teixeira (2011) que, para o bom 
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andamento das atividades e ocorrer o aprendizado significativo, é fundamental que se 

estabeleça uma rotina diária na sala de aula, assim, os discentes se habituam a organizarem suas 

tarefas, seus materiais e os seus horários de estudo,  o que facilita a aprendizagem.  Diz ainda 

que, regras claras e objetivas são necessárias para que haja organização e disciplina em sala de 

aula.   

Conforme Smith e Strick (2012, p. 50) “Durante todo o seu processo educacional, é 

provável que esses alunos tenham necessidade de alguma ajuda para organizar o seu tempo e 

estruturar suas atribuições”. Geralmente crianças e adolescentes apresentam dificuldades de 

organização e de planejamento dos estudos, assim sendo, considera-se imprescindível que se 

ensine técnicas de organização de estudos aos alunos, pois o hábito de organizar-se, além de 

favorecer a aprendizagem na sala de aula, favorece também os estudos em casa (TEIXEIRA, 

2011). O referido autor recomenda também, o incentivo aos alunos para a utilização de agenda 

ou lista de atividades, com a finalidade de ordenarem e planejarem suas tarefas e o seu tempo.  

A sugestão que os conteúdos mais difíceis sejam trabalhados no início das aulas, quando 

os estudantes estão descansados e mais aptos à aprendizagem, vem de (TEIXEIRA, 2011). 

Complementa o autor referenciado, Relvas (2011) recomenda que, as aulas sejam iniciadas 

pelas atividades que demandam maior atenção e que se deixe para o final, as consideradas mais 

agradáveis e estimulantes.  

Devido à desatenção, estudantes com TF, apresentam dificuldades em   organizar e dar 

sequência às atividades complexas. De acordo com Smith e Strick (2012, p.50): 

 
Se lhes é dada uma atribuição complexa, esses alunos com frequência não têm ideia 

de como fragmentá-la em uma série de passos mais fáceis de lidar. Como resultado, a 

tarefa pode parecer tão devastadora que eles a abandonam antes mesmo de a iniciarem. 

 

Sendo assim, ensiná-los a dividir as tarefas em etapas, torna o trabalho menos exaustivo 

e mais fácil. Essa divisão facilita a organização, a sequenciação, a resolução e a conclusão das 

atividades (TEIXEIRA, 2011). Complementa Pereira (2011), sugerindo que o professor 

possibilite o acesso dos alunos aos conteúdos antecipadamente, para que se familiarizem com 

antecedência, aos novos conceitos e vocabulários a serem trabalhados em sala de aula. 

O ambiente ruidoso provoca desatenção nos alunos e é prejudicial para a decodificação 

dos sons. Manter o ambiente da sala de aula organizado é fundamental para que se diminuam 

as distrações. Sugere Pereira (2018) que, os ruídos competitivos, devem ser reduzidos dentro 

da sala de aula e os espaços de leitura e/ou estudo, precisam ser silenciosos, sem interferência 

de distrações visuais e auditivas, para que o aluno consiga ter melhor acesso às informações.  
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 Ainda sobre o ambiente, a posição do aluno com Transtorno Funcional na sala de aula, 

requer atenção, pois com a localização adequada, diminuem as distrações tornando-se mais fácil 

para o professor monitorá-lo e auxiliá-lo nos estudos, (TEIXEIRA, 2011). Sugestiona Relvas 

(2011, p.92), “sentar o estudante perto do professor, para que este possa acompanhar mais 

próximo o trabalho desenvolvido por ele, longe de janelas, de portas e de colegas que o 

importunam”. No que se refere especificamente ao TPAC, Pereira (2018), diz que, o discente 

deve sentar-se preferencialmente nas primeiras carteiras para que consiga compreender melhor 

as informações auditivas, e nunca se sentar nas laterais, em virtude da reverberação do som. 

Diz Teixeira (2011) que, independente de transtorno, todo ser humano tem um tempo 

que consegue permanecer atento. Após um determinado período nossa capacidade de 

concentração diminui e consequentemente nosso desempenho também cai de rendimento. 

Então, pausas regulares são fundamentais para o bom aproveitamento dos estudos.  

Sobre a fala do professor, recomenda-se que o docente fale pausadamente, articulando 

bem as palavras e que o aluno olhe para o seu rosto quando este está lhe falando, esse 

comportamento, auxilia o aluno na compreensão dos conteúdos e na realização das atividades. 

Pereira (2011),  diz que, é preciso expor o conteúdo, utilizando-se de uma linguagem clara, 

concisa e sem ambiguidades, falar próximo ao aluno,  posicionar-se em frente a ele, articular, 

entonar a voz com pausas nítidas, fragmentar as informações por partes, para que o aluno possa 

compreender melhor o que está sendo dito e o que está lhe sendo solicitado. Diz também, que 

o estudante precisa olhar atentamente para o professor enquanto ele estiver falando e evitar 

fazer movimentos enquanto ouve. 

Além da fala, fazer contato visual com o aluno, chamá-lo pelo nome para atrair a sua 

atenção e falar de frente para eles durante as explicações dos conteúdos e tiradas de dúvidas, 

faz com que o estudante permaneça alerta e atento às orientações (TEIXEIRA, 2011). Contribui 

Pereira (2018, p. 28) dizendo que, “antes de começar a falar ou passar alguma solicitação, você 

deve ganhar a atenção auditiva do indivíduo, chamando-o pelo nome ou dando-lhe leves toques 

no ombro, garantindo que ele esteja olhando para você quando estiver falando”. 

Em relação às dúvidas dos alunos, o professor deve questionar o portador de TF, assim 

como os outros estudantes que apresentem dificuldades cognitivas, sobre dúvidas referentes aos 

conteúdos, insistir e incentivá-los a perguntarem para que possam ser sanadas (TEIXEIRA, 

2011). O professor deve responder de forma discreta, de modo que não constranja e nem 

desestimule. Conforme Pereira (2018, p.38): 

 
Sempre deve ser perguntado se o aluno compreendeu as instruções das 
atividades e enunciados lidos, pedindo que repita o que foi solicitado, para 
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verificar se compreendeu efetivamente. Realizar tal solicitação discretamente, para 

não constrangê-lo. [...] caso perceba que o aluno não compreendeu a informação, é 

necessário que o professor repita a mensagem, utilizando ênfase na palavra principal 

daquilo que foi dito. Utilizar sempre uma linguagem clara, sem o uso de palavras com 

duplo significado [...]. 

 

Nas avaliações, recomenda-se que o enunciado de cada questão esteja na mesma página 

em que o aluno escreverá as respostas. O enunciado de um lado e as respostas do outro lado da 

folha, dificulta muito para quem tem déficit de atenção. Outro fator importante durante as 

avaliações é o tempo. Mencionam Smith e Strick (2012, p. 50) “estas crianças chamam a 

atenção por sua incapacidade de estimar com precisão o tempo. Na escola, a percepção falha 

do tempo se manifesta como fracasso em terminar as tarefas e as provas no tempo marcado”. 

Sobre essa questão, Teixeira (2011), sugere que se dê tempo extra nas avaliações para que o 

aluno que apresenta dificuldades no controle da atenção, consiga atingir os objetivos. Ainda 

sobre avaliações, Pereira (2018), orienta que se dê maior tempo para o aluno compreender as 

atividades e para desenvolvê-las, que sejam executadas em ambiente tranquilo, 

preferencialmente fora da sala de aula regular. Quanto às correções, é preciso que se diferencie 

os erros ortográficos e de pontuação, de falta de compreensão dos conteúdos, principalmente 

no que consiste aos alunos com TPAC.  

A baixa autoestima comumente é verificável no portador de TF, muitas vezes, por 

receber críticas constantes e/ou por apresentar dificuldades, razões essas que, possivelmente o 

desmotiva. Então, é significativamente relevante que o professor o estimule e o elogie ao 

apresentar progressos. Ao ser elogiado e estimulado, o aluno se sente valorizado, o que aumenta 

suas chances de evoluir emocional e cognitivamente (TEIXEIRA, 2011). 

Em se tratando de socialização entre os alunos, que como vimos anteriormente, algumas 

características sintomáticas do aluno TDAH, geram conflitos, a prática de atividades físicas 

coletivas pode ser uma boa prática a ser estimulada. Além da socialização, esportes coletivos, 

melhoram a autoestima, estimulam o trabalho em equipe, disciplinam quanto ao respeito às 

regras e ao respeito à autoridade do professor (TEIXEIRA, 2011). 

Algumas estratégias para atrair a atenção do aluno em sala de aula, tais como: acender 

e apagar as luzes da sala de aula, dizer frases do tipo: “Atenção”, bater palmas, utilizar giz ou 

marcadores coloridos no quadro, fazer contato visual durante todo o tempo com os alunos, 

especialmente com os mais desatentos, utilizar recursos multimídia, como computadores, 

vídeos, música, internet, são sugeridas por Teixeira (2011). 

Percebe-se que quando há um olhar diferenciado por parte dos professores, torna-se 

possível contribuir significativamente com o aprendizado dos alunos portadores de algum tipo 
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de transtorno ou de dificuldades cognitivas. Medidas simples, porém, eficientes, facilitam a 

aprendizagem e consequentemente, melhoram a autoestima daqueles que, porventura, se 

desmotivam ao sentirem o quanto lhes é difícil aprender. 

A didática do professor é peça chave para que os alunos se interessem por suas aulas e 

aprendam. O velho e bom quadro negro e o giz, continuam com sua função, que é muito 

importante, porém, já não bastam mais para os padrões atuais. É preciso que se diversifique as 

atividades e que se utilize novas ferramentas de ensino para atrair a atenção dos discentes e 

motivá-los a aprender. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia do presente trabalho, quanto à finalidade, definiu-se pela pesquisa básica 

estratégica, com propósito de angariar e/ou aprofundar alguns conhecimentos sobre dificuldades e 

transtornos de aprendizagem, Transtornos Funcionais (TF), TDAH e TPAC para que uma prática 

pedagógica com qualidade e equidade possa ser desenvolvida; e encontrar na bibliografia medidas 

simples que auxiliem o professor em sala de aula perante os seus alunos que apresentam dificuldades 

para aprender. Quanto ao objetivo, a presente pesquisa definiu-se como descritiva, fundamentada em 

conhecimentos teóricos bibliográficos. O procedimento adotado foi o de pesquisa bibliográfica. A 

abordagem escolhida foi a qualitativa, os conceitos atinentes ao tema foram pesquisados, apreciados, 

analisados e interpretados. Então, foram selecionadas as bibliografias, cujo teor das informações, foi 

considerado idôneo e significativo, de forma a resolver a problemática, responder o objetivo geral, 

identificar conhecimentos referentes a dificuldades, transtornos e aprendizagem, transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade e transtorno do processamento auditivo central, a fim de contribuir com o 

professor em sua prática pedagógica; e com alcançar os objetivos específicos, diferenciar dificuldade de 

transtorno de aprendizagem; discorrer sobre as principais características e sintomas do Tdah e do Tpac; 

identificar as principais dificuldades do aluno Tdah e/ou Tpac na escola; descrever medidas simples 

que o professor pode adotar na sala de aula para auxiliar os alunos com TDAH e/ou TPCA. 

A fonte primária para a coleta de informações referentes aos conceitos, dificuldades e 

transtornos de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,  abarcou 

inicialmente o Manual Diagnóstico e Estatístico (DSM-5), adotado mundialmente por 

profissionais da área clínica para fins de conhecimentos e diagnósticos, bem como, por 

pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento, incluindo autores secundários que 

foram referenciados neste trabalho. Cito alguns: Sulkes (2018), Teixeira (2011), Rohde, et. al 

(2000) e Relvas (2011).  

Na sequência, pesquisou-se pelo Código Internacional de Doenças (CID), que é uma 
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Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, 

desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), utilizado como padronização 

mundial.  

O rastreamento das informações, na etapa posterior, consistiu em buscas por artigos no 

repositório da SciELO, na página da Associação Brasileira de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade, que além de disseminar informações científicas sobre o transtorno, desenvolve 

trabalhos de apoio especializado às pessoas diagnosticadas e às suas famílias; em periódicos 

digitais e impressos, na página da ASHA -  American Speech- Language – Hearing Association, 

aonde foram encontrados alguns dados sobre a incidência do Transtorno do Processamento 

Auditivo Central em crianças e adultos, dados esses, que são escassos na literatura. A base de 

dados bibliográficos também contemplou instituições que desenvolvem trabalhos 

especializados e capacitam pais, professores e profissionais, como o Instituto NeuroSaber, 

especializado na área dos transtornos, e o Centro FONAR, especializado na área auditiva. Os 

livros e as revistas pesquisados por meio de mídia impressa e digital, foram selecionados 

utilizando-se do critério de que os autores fossem conhecidos no meio educacional e que 

tivessem conhecimentos relevantes a apresentar. 

 A pesquisa encontrou fatores limitantes nas buscas de informações referentes a 

sugestões aos professores e sobre dados estatísticos referentes ao TPAC. As informações 

encontradas sobre o TDAH foram vastas e sobre o TPAC, foram um tanto quanto repetitivas, 

porém, foram suficientes para atingir o que o trabalho se propôs. 

O método utilizado foi o hipotético-dedutivo, em virtude da problematização pertinente 

aos saberes necessários que o professor precisa saber sobre TDAH, TPAC, dificuldades e 

transtornos de aprendizagem para que haja qualidade e equidade em sua prática educativa. 

Formulou-se a hipótese de que se faz necessário que os professores adquiram e/ou aprimorem 

conhecimentos referentes aos transtornos funcionais identificados no problema, para que 

consigam estabelecer estratégias didáticas que beneficiem os alunos no processo de 

aprendizagem. Considerando-se que o conhecimento não é um produto acabado, está sempre 

em construção, entendeu-se que, novas perguntas poderiam surgir no decorrer das pesquisas, 

novas conjecturas poderiam ser feitas e novas respostas poderiam ser buscadas em trabalhos 

futuros.  

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO 
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Com o escopo do trabalho definido, partiu-se para o rastreamento das informações dos 

dados conceituais, em bibliografias diversas, conforme descrito no procedimento 

metodológico, procurou-se em cada conceito, referenciar as percepções de mais de um autor, a 

fim de enriquecer os conhecimentos. Findada esta etapa, escreveu-se a introdução, aonde, os 

conceitos foram apresentados, bem como sua importância e os dados estatísticos sobre TDAH 

e TPAC, com o intuito de esclarecer a necessidade do assunto. No que se refere ao TDAH, 

Rohde et. al. (2000) e Sulkes (2018) contribuíram com dados, aonde se identificou uma 

proporção maior na identificação de Sulkes (2018) em relação ao outro autor. Quanto ao TPAC, 

nesse momento, surgiu o primeiro desafio, encontrar na literatura dados estatísticos sobre o 

TPAC. Os escassos dados encontrados, foram coletados na página da ASHA e do Instituto 

NeuroSaber.  

 Optou-se pelo desenvolvimento dividido em seções, para que dessa forma, os conceitos 

principais, dificuldades e transtornos de aprendizagem, TDAH e TPAC, fossem detalhados, e 

na sequência, fossem apresentadas as dificuldades escolares encontradas pelos alunos 

identificados em qualquer uma dessas condições. 

Antes de ter sido feita a diferenciação de dificuldades e transtornos de aprendizagem, 

considerou-se importante, primeiramente identificar o conceito de aprendizagem. Os autores 

escolhidos para elucidar a conceituação foram Cunha (2001) e Hamze ([201?]), que 

apresentaram definições semelhantes, como sendo um processo complexo resultante da 

interação entre as estruturas mentais e o meio ambiente. 

Esclarecido o conceito de aprendizagem, o DSM-5(2014) descreveu o conceito de 

dificuldades de aprendizagem, dizendo que, não se justificam por deficiência intelectual, 

transtornos mentais ou neurológicos, problemas visuais e auditivo. Percebeu-se então, que um 

aluno que apresenta baixo desempenho escolar, não necessariamente possui um transtorno de 

aprendizagem, e sim, algo aconteceu em seu trajeto escolar, base escolar ruim e /ou fatores 

psicossociais, que determinou tal situação. Outros  autores compactuaram do entendimento do 

DSM-5, como Relvas (2001), ao conceituar dificuldades de aprendizagem, afirmando não se 

tratar de um transtorno e sim, determinadas por situações passageiras de cunho didático, 

adaptação, problemas sociais e emocionais; e Smith e Strich (2012), conceituando o termo 

dificuldade de aprendizagem como um amplo desencadeamento de problemas, que tem como 

consequência o baixo rendimento escolar.  

Compreendido o conceito e as características de dificuldade de aprendizagem, partiu-se 

para a elucidação do que seria um transtorno específico da aprendizagem. Para tanto, o DSM-

5 (2014) trouxe a definição, como sendo ligado a fatores neurobiológicos, independente da 
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condição social, cultural, didática do professor ou situações momentâneas, e as características 

principais seriam o comprometimento das habilidades básicas como a leitura, a escrita e/ou a 

matemática. Compreendeu-se então a diferença entre os conceitos: dificuldades de 

aprendizagem independem de condição clínica, já o transtorno de aprendizagem é oriundo de 

condições ligadas ao neurodesenvolvimento. Concordou e complementou Relvas (2011, 

explicando que, as inabilidades são identificadas nos resultados escolares de alunos cujo 

desenvolvimento cognitivo encontra-se abaixo da média comparando idade e ano escolar. Com 

esse esclarecimento, verificou-se que, dependendo de cada situação, a forma de o professor 

interferir didaticamente com os alunos, estaria condicionada à cada especificidade. Então, 

elucidada a questão, atingiu-se o objetivo específico, diferenciar dificuldade de transtorno de 

aprendizagem. 

Na etapa seguinte foram apresentados os conhecimentos sobre o TDAH, definição, 

sintomas, causas, prevalência de gênero e as dificuldades que o portador apresenta na escola. 

Por se tratar de um manual utilizado mundialmente como parâmetro, o DSM-5 foi 

pesquisado para introduzir o assunto na seção 2.2, assim como foi feito na seção 2.1. O referido 

manual trouxe como definição do TDAH, transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado 

por níveis de desatenção, desorganização e/ou hiperatividade, geralmente persistente na fase 

adulta, resultando em prejuízos sociais, acadêmicos e profissionais. Com esses dizeres, não 

restaram dúvidas de que o Tdah não é um transtorno de aprendizagem e sim, os seus sintomas 

é que afetariam o cognitivo. Relvas (2011), assim como Teixeira (2011) concordaram e 

complementaram o DSM-5. Completando as informações, a ABDA, citou que o transtorno 

acompanha o indivíduo na fase adulta, mesmo que os sintomas se tornem mais amenos, e 

informou que, é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminhados para 

serviços especializados. 

Referente às causas e ao diagnóstico, colaboraram complementando o DSM -5, Smith e 

Strick (2012)  e Teixeira (2011), ao descreverem que as causas não são bem definidas, podendo 

ter sua origem na genética e  ser agravada por fatores ambientais, por fatores neuroquímicos e 

por complicações na gravidez ou no parto. Sobre os sintomas, Mattos (2013), colaborou 

trazendo as modificações do DSM-5 em relação ao DSM-IV relativas à classificação dos 

sintomas em leve, moderado e grave, identificou a similaridade sobre o transtorno entre o DSM-

5 e o CID-10, bem como, a diferenciação das nomenclaturas. Rappley (2005), colaborou com 

a informação de que 80% dos diagnosticados apresentam sintomas tanto de desatenção quanto 

de hiperatividade/impulsividade e  Sulkes (2018), colaborou com informações acerca da 
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predominância em meninos e meninas, a variação dos sintomas entre os sexos e também, 

contribuiu complementando o DSM-5 no esclarecimento das características dos sintomas.  

Após serem esclarecidos os sintomas e características de cada um pelo DSM – 5, com a 

colaboração de Sulkes (2018), partiu-se para a verificação de que forma eles interfeririam na 

vida escolar do indivíduo com TDAH. Sulkes (2018) apresentou dados, dizendo que de forma 

geral, de 20 a 60% dos alunos com TDAH, apresentam déficit de aprendizagem. O número 

pode ser considerado elevado e preocupante, porém, quem trabalha na área psicopedagógica, 

entende que essa estatística condiz com a realidade verificada nas escolas. Concordaram que o 

principal sintoma que afetaria a aprendizagem seria o de desatenção, Smith e Strick (2012); 

Sulkes (2018); Teixeira (2011); Desidério e Miyazaki (2007). 

O DSM-5 trouxe considerações a respeito das concepções negativas como preguiça, 

irresponsabilidade e indisposição a cooperar, de que poderiam ocorrer por parte dos professores 

em relação aos alunos com TDAH, considerando a reatividade do aluno em não realizar 

completamente as atividades que demandam atenção em um longo período de tempo. Por meio 

dessas considerações foi que se decidiu buscar na literatura o histórico do transtorno, para que 

fosse compreendido que seus estudos não são recentes, são seculares, e que as características 

sintomáticas do aluno, apresentam potencial para algumas atitudes consideradas inapropriadas. 

Vale ressaltar que, nem sempre atitudes desrespeitosas por parte dos alunos TDAH são fruto 

dos sintomas. Há que se diferenciar desrespeito de hiperatividade e de impulsividade.  Acerca 

dessa questão, contribuíra, Topczewski (2012) e Smith e Strick (2012), com referências aos 

conflitos com os professores e colegas por motivo dos sintomas. Acrescentou Teixeira (2011) 

que, os professores podem ver o aluno como acomodado, desmotivado, desanimado e reativo. 

Com essas considerações, confirmou-se em partes a hipótese, pois identificou-se que, os 

professores precisam conhecer e aprimorar as informações sobre os transtornos, pois dessa 

forma, poderia diminuir essa preconcepção de que algumas atitudes do aluno derivam dos 

sintomas e não de desleixo ou desrespeito.  

Com a finalidade de o professor compreender como o transtorno relacionado ao PA 

poderia afetar o aluno, foram feitas considerações relativas ao que seria o processamento 

auditivo e como ele funciona. Para esses entendimentos, colaboraram Smith e Strick (2012); 

Ramos et. al. (2007) e Pereira (2018). Por terem sido encontradas nomenclaturas diferentes na 

literatura sobre o transtorno, considerou-se necessário, esclarecer a mudança de DPAC para 

TPAC, de forma a não gerar dúvidas se as referidas nomeações são sinônimas, e qual delas 

utilizar. Os esclarecimentos vieram de Gielow e Faria (2020). 



25 
 

 
 

Em prosseguimento ao assunto, Pereira (2018) informou que o TPAC é um TF, do 

sistema nervoso central e o descreveu como uma dificuldade que o sujeito tem em lidar com as 

informações que chegam pelas vias auditivas. Foram apresentadas as características e 

esclarecido que, o sistema nervoso periférico estando preservado, a deficiência então, ocorreria 

apenas no processamento do som. Em consonância com Pereira (2018), colaboraram com suas 

considerações, Mangili (2016) e Capovilla e Salido (2011). Tais considerações foram 

consideradas importantes para se entender que o TPAC não se caracteriza como uma deficiência 

auditiva, que o problema, encontra-se no processamento das informações. 

Sobre as causas, Tavares (2016) e Capovilla e Salido (2011) se complementam, 

considerando que ainda não são bem definidas, podendo advir da hereditariedade, otites, 

sequelas como lesões cerebrais por anóxia ou traumatismo craniano, problemas na gestação, 

envelhecimento do cérebro, distúrbios neurológicos ou atraso maturacional das vias auditivas 

do SNC. 

Encontrou-se dificuldades em conseguir dados estatísticos sobre a incidência e a 

prevalência do TPAC. A literatura sobre o referido transtorno ainda é incipiente, necessitando 

de maiores pesquisas científicas sobre o mesmo.  Os dados obtidos foram encontrados na página 

da ASHA, aonde obteve-se a informação de que o motivo seria por não haver critérios 

universais e padronizados. Entendeu -se assim, os possíveis motivos da diferença de 

publicações encontradas sobre o TDAH em relação ao TPAC, já que sobre o primeiro, foi 

encontrada ampla bibliografia, incluindo sua incidência no DSM, e no que se refere ao segundo, 

praticamente não foram encontrados dados de incidência.  

Com base em Pereira (2018) foram descritos os sintomas característicos de cada 

Subperfil, após ser identificada a necessidade desses conhecimentos para o professor. 

Conhecimentos esses, que possibilitam que ele identifique as características, como, associar o 

som às letras, trocas de letras na escrita e na fala, leituras lentas, erros ortográficos, erros de 

pronúncia, dificuldades com a divisão silábica, entre outros. Na descrição dos subperfis, foram 

identificadas as dificuldades relacionadas aos subperfis: déficit de decodificação auditiva; 

déficit de prosódia, déficit de integração auditiva; déficit de associação auditivo linguístico e 

déficit de organização de saída/resposta. Topczewski (2012); Smith e Strick (2012); e o Centro 

Especializado FONAR, contribuíram significativamente com suas considerações sobre o 

assunto.  

Descritas as características dos Transtornos Funcionais atingiu-se o objetivo específico, 

descrever as principais características e sintomas do TDAH e do TPAC. 
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Pereira (2018), complementada por Smith e Strick (2012), trouxe contribuições 

importantes no que concerne à interferência dos ruídos distintos na sala de aula, segundo os 

quais, interferem significativamente no aprendizado por desviarem facilmente a atenção do 

aluno. Percebeu-se então a necessidade de o professor atentar-se a esse detalhe ao ministrar 

suas aulas, para que assim, seus alunos tenham amenizadas suas dificuldades.  

Assim que concluído o item 2.3.2, da Seção 2.3, atingiu-se o objetivo específico, 

identificar as principais dificuldades do aluno TDAH e/ou TPAC na escola. 

Dando sequência ao texto, foram descritas algumas medidas que o professor pode adotar 

em sala de aula para contribuir com o aprendizado do aluno. As medidas descritas foram 

identificadas na literatura de alguns autores selecionados, cito, Smith e Strick (2012); Teixeira 

(2011); Relvas (2011) e Pereira (2011).  

Descreveram a importância das regras e de se desenvolver uma rotina diária; 

organização e planejamento dos estudos; utilização de agenda ou lista de atividades; 

importância de se trabalhar os conteúdos mais difíceis no início das aulas; divisão das tarefas 

em partes; organização do espaço da sala de aula, amenização dos ruídos competitivos de modo 

a não interferirem na concentração dos alunos, e assim, poderem ter melhor acesso às 

informações; a necessidade de uma posição adequada dos alunos TF nas carteiras, longe de 

portas e janelas, a fim de se diminuírem as distrações e não terem problemas com a reverberação 

dos sons; necessidade de pausas regulares; a fala do professor, pausada, bem articulada, 

fragmentando as informações em partes; importância do contato visual ao falar com o aluno; 

sanar as dúvidas dos alunos sem expô-los; recomendações sobre as avaliações, como tempo 

extra, respostas na mesma página da questão; prática de atividades físicas; didática e materiais 

diferenciados que propiciem um melhor aprendizado. Tais sugestões, bem fundamentadas, 

foram consideradas as mais importantes deste trabalho.  

Pode-se dizer que o objetivo específico, descrever medidas simples que o professor pode 

adotar na sala de aula para auxiliar os alunos com TDAH e/ou TPCA, foi atingido dentro do 

que a pesquisa se propôs. Entretanto, pouca literatura foi encontrada com sugestões aos 

professores sobre procedimentos em sala de aula que possam auxiliá-lo em sua prática 

pedagógica, de forma a atingir positivamente e significativamente os alunos com dificuldades 

e transtornos de aprendizagem.  

Analisando os resultados da pesquisa, pode-se dizer que foram positivos, pois 

conhecimentos sobre o que o trabalho se propôs, foram buscados em bibliografias confiáveis e 

foram descritos de forma simples e objetiva. Os objetivos foram atingidos, a problematização 

identificada para que esse trabalho fosse desenvolvido, foi resolvida, a hipótese para o problema 
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inicial foi confirmada. No entanto, à medida em que as pesquisas foram ganhando volume, 

novas problematizações foram surgindo, ficando um caminho aberto para estudos futuros.  

Como vimos em algumas descrições referenciadas, características sintomáticas dos alunos com 

TF, possivelmente são preconcebidas pelos professores. Essa informação confirma ainda mais 

a hipótese, faz-se necessário que os professores adquiriam e/ou aprimorem conhecimentos 

referentes às dificuldades de aprendizagem, dos transtornos de aprendizagem e dos transtornos 

funcionais, identificados na problematização, para que consigam estabelecer estratégias 

didáticas que beneficiem os alunos no seu processo de aprender.  

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos desafios enfrentados pelos professores frente ao baixo rendimento escolar 

identificados em seus alunos, a presente pesquisa procurou contribuir de forma que, 

inicialmente o docente conseguisse compreender  a diferenciação entre dificuldades e 

transtornos de aprendizagem, bem como, adquirir conhecimentos sobre os transtornos 

funcionais TDAH e TPAC, pois, para cada uma dessas realidades, a intervenção pedagógica se 

adequa de acordo com suas especificidades. Sendo assim, ao entender as características de cada 

uma das situações apresentadas, o professor torna-se apto a desenvolver um olhar diferenciado, 

e consequentemente, praticar uma educação com qualidade e equidade.  

Dentre as principais respostas obtidas na pesquisa, destacaram-se os esclarecimentos 

sobre transtorno e dificuldades de aprendizagem. Tal compreensão apresentou sua devida 

significância, ao se verificar que o direcionamento e a condução da prática educativa para cada 

uma dessas particularidades, podem seguir rumos diversificados. Percebemos que, as 

dificuldades podem ser superadas com reforço escolar, com a resolução dos problemas 

momentâneos ou com outras atividades que não exijam necessariamente, uma interferência 

clínica. Já os transtornos, exigem tratamento com profissionais externos à escola, exigem 

diferenciação na acomodação na sala de aula, tempo extra para realização de atividades, entre 

outros, como verificado no decorrer do texto. 

Sobre os Transtornos Funcionais abordados na pesquisa, os resultados referentes às 

características dos sintomas que influem no aprendizado, foram significativos. Possibilitar que 

o professor compreenda, que tais sintomas influenciam na compreensão da leitura, nas 

explicações dos professores, na decodificação dos sons, na ortografia e na pronúncia, foi de 

suma importância, já que, o docente sabedor dessas interferências na aprendizagem, devido aos 
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sintomas, possivelmente se permite rever seus conceitos sobre a forma de ensinar e sobre não 

estabelecer rótulos preconcebidos a respeito dos alunos na condição de TFE. 

Mesmo a literatura não sendo volumosa no que diz respeito a medidas do professor na 

sala de aula que podem auxiliar os alunos com TDAH e TPAC, o que foi encontrado teve grande 

valia. Verificou-se que medidas muito simples contribuem para a minimização da desatenção, 

facilitam a concentração, e consequentemente, o aprendizado. Os professores, por vezes, 

consideram serem necessárias atitudes mirabolantes para auxiliar os alunos TFE, queixam-se 

que em seus aperfeiçoamentos pedagógicos as informações nem sempre são claras e não lhes é 

oferecido sugestões sobre como proceder em sala de aula, quando na verdade, lhes falta 

orientações de que procedimentos simples, alcançáveis e possíveis contribuem grandemente 

para a evolução dos docentes com dificuldades, transtornos de aprendizagem e/ou com 

transtorno funcional. Tais procedimentos foram muito bem expostos neste trabalho, e como os 

conhecimentos são infinitos, se constroem e se reconstroem conforme as demandas sociais, 

muito ainda há que se buscar, ficando assim, um potencial para uma pesquisa futura. 
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