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Com tots els diagnòstics relacionats amb la 
salut mental, el dèfi cit d’atenció ha evolucio-
nat en consonància amb els canvis socials i els 
avenços en el camp de la ciència i la salut. Un 
breu recorregut per aquest diagnòstic mostra 
que el 1902 el metge anglès G. F. Still descriu 
infants amb característiques de comportament 
particulars: “signifi cativa inatenció que afecta 
el seu rendiment escolar, excessiva inquietud 
motora, conductes agressives i impulsives, i in-
capacitat per interioritzar regles”, que va atri-
buir a “un defecte mòrbid en el desenvolupa-
ment moral”, la qual cosa implica difi cultat per 
adequar-se a les normes socials (Grau, 2007), 
arribant als plantejaments de l’OMS el 1950, 
on va denominar aquest conjunt de símpto-
mes “Desordre Impulsiu i Hiperactivitat”, i el 
1980 l’American Psychiatric Association el va 
incloure en el DSM-III, classifi cant-lo en tres ti-
pus: hiperactiu-impulsiu, amb falta d’atenció i 
combinat.

El 1994, la Health Information Network va pu-
blicar la Guia per a pares, en què s’especifiquen 
els criteris diagnòstics de tractament dins 
dels quals es va incloure el metilfenidat1 com 
a alternativa terapèutica. No obstant això, i 
contràriament als descobriments ja esmen-
tats, el 1998 l’Institut Nacional de Salut d’EUA 
va concloure que: a) “el 10% de les atròfies 
cerebrals vistes en pacients amb dèficit 
d’atenció, per mitjà de ressonància magnèti-
ca estructural cerebral, no eren ocasionades 
per aquesta ‘síndrome’, sinó pel llarg perío-
de de tractament amb metilfenidat/amfe-
tamina”; b) “no hi ha dades que indiquin un 
mal funcionament cerebral relacionat amb 
el quadre”; c) “el nostre coneixement sobre 

les causes que produeixen el dèficit d’atenció 
segueixen essent especulatives”; d) “no dis-
posem d’estratègies documentades per a la 
seva prevenció” (Benasayag, 2007).

Actualment, al dèfi cit d’atenció se’l caracte-
ritza per símptomes com la desatenció (difi -
cultat per, a l’hora de centrar-se en una tasca 
particular, eliminar els estímuls que distreuen), 
la sobreactivitat que s’observa en el constant 
moviment corporal de l’infant, i la impulsivitat 
(els criteris diagnosticats del dèfi cit d’atenció 
es troben descrits en el DSM-IV-TR). Existeixen 

diverses perspectives que contribueixen a la 
comprensió del dèfi cit d’atenció; una d’elles és 
la que se centra en els aspectes mèdics d’aquest 
diagnòstic. Vera, Ruano i Ramírez (2007) plan-
tegen que el TDAH és una entitat psicopatolò-
gica caracteritzada per un patró persistent de 
desatenció i/o hiperactivitat (que es consideren 
inapropiades per l’edat de desenvolupament); 

1 El metilfenidat (Ritalin, Ritalin SR, Methylin, Methylin 
ER) pertany als medicaments estimulants del sistema 
nerviós central. Actua modifi cant la quantitat de certes 
substàncies naturals que estan presents en el cervell. 
Es fa servir com a part d’un programa de tractament per 
controlar els símptomes de trastorn per dèfi cit d’atenció 
amb hiperactivitat en adults i infants; també es fa servir per 
tractar la narcolèpsia.
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aquest comportament s’ha de presentar abans 
dels set anys per un lapse de temps no inferior 
a sis mesos i almenys en dos àmbits distints, 
i implica trastorns perceptius, difi cultats en 
l’aprenentatge, trastorns del llenguatge i la co-
municació, i alteracions del son.

En els aspectes que involucren la neurobio-
química, s’ha plantejat que un desequilibri en 
les catecolamines2 seria el responsable de les 
manifestacions del dèficit d’atenció; aquest 
desequilibri es manifesta amb un dèficit en 
la inhibició conductual i en l’autocontrol, 
que impedeix als subjectes hiperactius in-
terioritzar i aplicar adequadament la me-
mòria de treball, l’autoregulació de l’afecte, 
la motivació i l’alerta, la internalització del 

llenguatge (comportament governat per re-
gles, reflexió), i la reconstitució (síntesi del 
comportament, fluïdesa verbal), la qual cosa 
provoca que els nens amb dèficit d’atenció 
tinguin una gran dificultat per guiar les se-
ves conductes mitjançant autoinstruccions 
i per frenar les seves pròpies conductes in-
apropiades (Vera, Ruano i Ramírez, 2007).

Com es pot notar, les definicions anteriors so-
bre el dèficit d’atenció defineixen el proble-
ma com una situació pròpia de l’individu i alie-
na al seu control; les seves accions són vistes 
com a dependents de la situació que pateix, 
i omet el paper del context. Això és el que 
passa quan s’observen les descripcions del 
context familiar i escolar en infants que han 
rebut aquest diagnòstic. Grau (2007) plante-
ja que aspectes com la disfunció familiar, la 
falta d’habilitats parentals, les pràctiques de 
criança incoherents i la ineficàcia en l’ús d’es-
tratègies disciplinàries, problemes psicoemo-
cionals en els pares, falta de suports, etc., 
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2 Substàncies que inclouen l’adrenalina, la noradrenalina 
i la dopamina. La noradrenalina i la dopamina actuen com 
a neurotransmissors en el sistema nerviós central i com 
a hormones en el torrent sanguini. Les catecolamines 
causen generalment canvis fi siològics que preparen el cos 
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poden contribuir com a factors de risc que 
agreugen la presentació i continuïtat del dèfi-
cit d’atenció. L’autora assenyala que el dèfi-
cit pot afectar les relacions familiars, atesa la 
desobediència i impulsivitat de l’infant; així 
mateix, l’impacte del dèficit d’atenció en els 
germans s’evidencia en una relació problemà-
tica i una tendència per part dels més grans a 
responsabilitzar-se del seu germà amb dèficit 
d’atenció; esmenta estudis que posen de ma-
nifest que les principals diferències quant a 
mètodes de disciplina es produeixen en pares 
d’infants amb dèficit d’atenció i problemes de 
conducta associats. Finalment, considera que
les famílies d’infants amb dèfi cit d’atenció ma- 
nifesten pràctiques de criança més inadequa-
des, en el sentit d’una utilització més freqüent 
de pràctiques de disciplina incoherent, amb 
les quals a l’infant no se li imposen límits i fins 
i tot se li reforcen conductes negatives.

Pel que fa a la comprensió del dèfi cit d’atenció 
des del context educatiu, Dueñas (2007) plan-
teja que l’alt interès en la investigació cogni-
tiva i la seva aportació en la comprensió dels 
processos d’aprenentatge i desenvolupament 
d’estratègies didàctiques més efi cients va im-
plicar que l’eix de la investigació educativa fos 
quasi de manera exclusiva de les funcions cog-
nitives dels subjectes, deixant de banda aspec-
tes relacionats amb la dimensió emocional; no 
obstant això, s’evidencia que les difi cultats d’a- 
tenció que presenten els estudiants afecten la 
seva dimensió emocional. Això posa de mani-
fest que els mestres es troben altament pre-
parats per fer front a situacions que impliquen 
els processos d’aprenentatge, però hi podria 
haver un buit a l’hora de tractar els aspectes 
emocionals dels seus estudiants.

S’ha mostrat que els estudiants diagnosticats 
amb dèficit d’atenció presenten dificultats 
per adequar-se a les activitats escolars habi-
tuals, com ara problemes en lectoescriptura, 
en matemàtiques, en dibuix, en lateralitat, en 
la ubicació espacial, en la coordinació motora, 
i en la discriminació de la grandària dels ob-
jectes (Vera, Ruano i Ramírez, 2007). El dèficit 
d’atenció de tipus mixt i de tipus hiperactiu es 
relaciona més amb trastorns de la conducta, 
mentre que el dèficit d’atenció amb predo-
mini del dèficit d’atenció s’associa amb tras-
torns de l’aprenentatge, del llenguatge i/o de 
la coordinació.

Per la seva banda, DuPaul (2007) descriu que 
els infants afectats de dèfi cit d’atenció presen-
ten comportaments no relacionats amb la tas- 
ca que estan realitzant i que la seva participació 
en activitats és baixa quan aquestes són passi-
ves. Així mateix, els comportaments impulsius 
associats amb el dèfi cit d’atenció sovint impli-
quen la interrupció de les activitats realitzades 
a l’aula i a altres espais, com parlar sense per-
mís, abandonar el seu lloc, molestar altres es-
tudiants i interrompre l’ensenyament docent. 
Això ha provocat que entre el 45% i el 84% dels 
casos es diagnostiqui simultàniament amb des-
ordre d’oposició desafi ant, ja que alguns de-
safi en i qüestionen les instruccions donades 
pel docent. DuPaul manifesta que aquests es-
tudiants tenen més probabilitats de presentar 
fracàs escolar, ser ubicats a aules d’educació 
especial, o fi ns i tot abandonar la seva educació 
a secundària. No obstant això, alguns dels es-
tudiants amb aquest diagnòstic segueixen es- 
tudis postobligatoris i obtenen resultats simi-
lars als dels estudiants no diagnosticats.

DuPaul (2007) planteja que els estudiants 
amb aquest dèfi cit també tenen difi cultats per 
mantenir relacions positives amb pares, pro-
fessors i altre personal del col·legi, ja que no 
segueixen les regles implícites d’una conversa, 
tendeixen a interrompre-la, no escolten aten-
tament i parlen sobre aspectes irrellevants 
(Stroes, Alberts i van der Meere, 2003, citats 
per DuPaul, 2007); així mateix, poden inter-
rompre de manera impulsiva activitats que fan 
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els seus pares, la qual cosa pot provocar que 
siguin exclosos d’aquestes. 

Com s’observa, la visió que es té dels proces-
sos individuals, familiars i escolars no deixa 
molt ben parats els infants que han rebut 
aquest diagnòstic. Hi ha una constant des-
qualificació i connotació negativa dels seus 
comportaments i d’ells mateixos, a més de la 
falsa creença de la impossibilitat d’aprendre 
sota aquestes condicions.

La intervenció escolar tradicional en aques-
ta problemàtica s’ha orientat en el maneig 
en les dificultats de lectura i habilitats ma-
temàtiques; s’ha trobat una alta eficàcia en 
la instrucció assistida per computador, en 
la tutoria a tots els companys de classe, en 
la tutoria dels pares a casa, o en el recolza-
ment de tasques; en alguns casos, aquest 
tipus d’intervencions serveixen simultània-
ment per millorar les habilitats acadèmiques 
i el comportament atent i reflexiu (DuPaul, 

2007). També s’ha implementat la comunica-
ció casa-col·legi, que involucra docents, pa-
res i estudiants a l’hora d’identificar els com-
portaments escolars adequats que es volen 
aconseguir, dissenyar els reforçadors diaris 
que es poden subministrar, i mantenir una 
comunicació constant, preferiblement diària 
(Barkley, 2006, citat per DuPaul, 2007).

Fiorenza i Nardone (2004) descriuen com els 
professionals de la institució educativa inter-
venen en la situació a través de la formulació 
de situacions patològiques que ubiquen el pro-
blema dins de l’individu i obliden el context
i l’estructura de les relacions. A causa d’això, 
l’infant amb dèficit d’atenció és objecte del 
seguiment constant de pares i docents per 

tal que cessi el seu comportament a clas-
se i a casa, de manera que es conver-

teix en portador d’una etiqueta estig-
matitzadora que implica pautes de 
comportament pròpies d’aquesta.

Com es pot observar en els dis-
tints plantejaments esmentats, 
els accents estan posats en 
una visió des del dèficit, la in-
capacitat i la persistència del 
problema. No obstant això, 
una posició ecològica i com-
plexa considera el diag-
nòstic de dèficit d’atenció 
com un fenomen amb 
propietats canviants que

genera possibilitats d’ac- 
ció conjunta entre els di-

versos actors de la família,
de la comunitat educativa i 

de l’equilibri de la salut, po- 
tenciant el desenvolupament i el 

curs d’evolució dels sistemes. És un 

fenomen polideterminat, considerat més 
com una construcció social que com una 
entitat patològica, de manera que la valora-
ció que se li dóna i els recursos que es mo-
bilitzen per afrontar-lo són mediats i es fan 
viables a partir de les significacions i pràcti-
ques socials pròpies dels contextos socials.

És freqüent que les institucions educatives 
considerin que alguns dels seus estudiants 
requereixen acompanyament per solucio-
nar algunes de les seves situacions difícils. 
Campion (1987) planteja que se sol partir 
del supòsit que el comportament problema 
és inherent a l’infant i que forma part de la 
seva personalitat o de la seva intel·ligència. 
En aquest sentit, el psicòleg escolar assu-
meix el control de facilitar la solució del pro-
blema dirigint la intervenció directament a 
l’infant, evidenciant el supòsit que l’infant 
és portador del problema. No obstant això, 
en els anys 50 es van desenvolupar plante-
jaments que van centrar el focus d’atenció 
en l’estudi de grups més amplis (antropo-
logia, sociologia), les relacions entre els in- 
dividus i el seu entorn (comunicació, eco-
logia), i l’organització i funcionament dels 
sistemes complexos o autodirigits (teoria 
general de sistemes, cibernètica), a partir 
dels quals va sorgir el plantejament d’una e-
pistemologia anomenada sistèmica (Kreuz i 
col·laboradors, 2009).

Aquests autors plantegen que, en el paradig-
ma sistèmic, la naturalesa pot ser contem-
plada com un contínuum, ordenat de mane-
ra jeràrquica, en què les unitats més grans i 
complexes dominen les unitats més petites 
i menys complexes. En aquest sentit, les ins-
titucions educatives s’organitzen com a sis-
temes compostos per tres tipus de personal 
o membres, que formen un conjunt dinàmic 
i relativament estable: l’alumnat, el profes-
sorat, i l’equip directiu (educatiu i organitza-
tiu), juntament amb un quart element que 
és el psicològic escolar. D’aquesta manera, 
la institució escolar és un sistema format 
per múltiples subsistemes en relació, en els 
que es poden generar processos de canvi útils 

per a tota la comunitat acadèmica. Kreuz i 
els seus col·laboradors (2009) plantegen 
que és més útil una comprensió circular dels 
fenòmens centrant-se en com es presenten, 
identificant les seqüències d’interacció que 
formen part del manteniment del proble-
ma, en lloc d’una cerca del perquè, que fa 
referència a la causalitat basada en una com-
prensió lineal.

Des d’aquesta posició s’ha buscat involucrar la 
intervenció narrativa en la dinàmica escolar. La 
intervenció s’inicia des del moment en què el 
terapeuta escolta atentament qui consulta, el 
qual comenta la seva vivència entorn del que 
considera problemàtic. Aquestes històries 
saturades del problema han estat el relat do-
minant de la persona; el terapeuta assumeix, 
accepta i es pren seriosament la descripció del 
consultant, i a la vegada té clar que el seu re-
lat és una part de la història; en aquest sentit, 
la teràpia narrativa pretén fer visibles i engran-
dir les històries que la persona omet en el seu 
relat, i que són una altra part de la història 
(Payne, 2000). S’apunta a l’ús d’intervencions 
que afavoreixin dos tipus de descripcions: la 
infl uència que el problema té i ha tingut en la 
vida de la persona, i la infl uència que la perso-
na ha tingut i té en la vida del problema. Això 
implica intervencions en les que la persona 
recordi que ha aconseguit manejar, controlar, 
o guanyar/afrontar el problema, de manera 
que s’afavoreixi la construcció d’un relat que 
inclogui els moments en què el problema no 
ha envaït la vida de la persona. Aquesta nova 
narració inclourà records en els que es van fer 
evidents habilitats i recursos de la persona a-
bans omesos en el seu relat.

Com una aproximació des de la posició narra-
tiva, Nylund (2000, citat per Winslade i Monk, 
2007) planteja una proposta que denomina 
“SMART APPROACH” (per les seves sigles en 
anglès) amb la fi nalitat de promoure inter-
vencions escolars en els infants que han estat 
diagnosticats amb dèfi cit d’atenció. Aquest 
plantejament, construït a partir de la interven-
ció narrativa, proposa una estratègia que obri 
pas a la defi nició contextual del problema que 
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4. Reconèixer les habilitats especials dels 
infants diagnosticats amb dèfi cit d’aten-
ció. Es tracta de conversar amb els in-
fants sobre qui són ells a part del dèficit 
d’atenció, quins són els seus interessos, 
talents, habilitats especials. Això posa de 
manifest que el dèficit d’atenció és una 
part de la vida de l’infant, però no la vida 
completa; a més, les habilitats que sor-
geixen poden transformar-se en recursos 
que afavoreixin la disminució dels efec-
tes del dèficit d’atenció.

5. Contar i celebrar les històries noves. Es 
tracta d’amplifi car les històries en què el 
dèfi cit d’atenció no és dominant i en què 
els infants desenvolupen més recursos per 
fer-hi front.

L’estratègia proposada per Nylund (2000, 
citat per Winslade i Monk, 2007) ha demos-
trat ser útil en la intervenció escolar (Lina-
res, 2010). A més, també ha evidenciat, d’u- 
na banda, l’impacte que té la definició d’a-
questa situació problema des de la pers-
pectiva de malaltia (que mostra una visió 
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d’impossibilitat de canvi en l’infant i la seva 
família i, per tant, una absència de con-
trol sobre si mateix); de l’altra, ha mostrat 
l’impacte de la intervenció orientada a la 
cerca d’excepcions en les que el problema 
no ha dominat la vida de l’infant i, per con-
tra, aquest ha aconseguit dominar el que 
considerava com a problema. Aquesta pers-
pectiva evidencia els recursos i estratègies 
d’afrontament tant de l’infant com del seu 
entorn proper.

Així mateix, s’ha evidenciat que la interven-
ció que parteix de la comprensió de l’escola 
com a sistema complex i involucra docents, 
alumnes i pares promou canvis en la narrati-
va, en la definició del problema, en les estra-
tègies d’afrontament, i en la definició de si 
mateix que construeix l’infant a través de la 
seva experiència (Linares, 2010).
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promogui processos de canvi. Nylund planteja 
cinc passos:

1. Separar el problema del dèfi cit d’atenció 
de l’infant. Implica una conversa amb l’in-
fant en la que el dèfi cit d’atenció és anome-
nat des del vocabulari de l’infant.

2. Mapar les influències del problema en 
l’infant, la família, els docents i el grup 
de pares. Des d’aquesta posició no es 
qüestiona la definició del problema des 
de l’aspecte mèdic, biològic o social; així 
mateix, permet retre compte d’un relat 
més ampli.

3. Buscar les excepcions de la història del 
dèficit d’atenció. Es tracta de formular 
preguntes que permetin conèixer àrees 
de la vida de l’infant que s’hagin mantin-
gut separades de la història del dèficit 
d’atenció. Això involucra els assoliments 
tant del nen com de la família i els do-
cents, assumint que sempre hi ha assoli-
ments, tot i que a vegades aquests siguin 
absorbits pel problema.
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Conclusions

Es requereix una perspectiva més complexa en 
la comprensió de problemes d’aula com el dèfi -
cit d’atenció. Una mirada en què es busqui una 
comprensió àmplia del problema (involucrant 
actors com pares, docents i alumnat) afavo-
reix l’emergència de comportaments diferents 
d’aquells que es consideren inapropiats a l’aula, 
on es busca entendre i modifi car la situació ac-
tual i no les causes inicials del comportament. 
Així mateix, es promou una visió de l’alumne 
en què preval l’autoagenciament i una iden-
titat basada en les habilitats d’afrontament.


