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Resumo:  
 
O contexto político e pedagógico da educação na atualidade, especificamente aquele condizente à 
inclusão de pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) no aprendizado na escola regular 
envolve a discussão de alguns conceitos, noções e diferenciações acerca da identificação desses sujeitos 
e de suas histórias na sociedade e no espaço escolar. Da mesma forma, a institucionalização educativa 
para os mesmos demanda instrumentos políticos, ora integradores ora inclusivos. A princípio vale 
ressaltar a diferenciação de sentidos entre os termos integrar e incluir, que conforme Mrech (2013) citado 
por Ferreira e Sampaio (2011), os distinguem como processos de adaptação e inserção. Com olhar nessa 
inclusão, o objetivo desse trabalho é focar os alunos NEE, especificamente aqueles com Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), tendo em vista a semelhança sintomática e comportamental 
destes sujeitos com o “típico aluno” desatento e agitado, objeto de estudo dessa pesquisa. O perfil 
desses alunos revela um comportamento baseado em sintomas de alterações da atenção, impulsividade, 
assim como inquietude física e mental, conforme Manual Internacional de Transtornos Mentais (DSM–IV–
TM). Atento à aprendizagem desse sujeito e à escassez de trabalho produzido, buscou-se o aporte 
metodológico da didática da Geografia em Sampaio (2011); Cavalcanti (2002); Callai (2011). Em 
laboratório de práticas e produção de material didático foram elaboradas atividades geográficas 
diversificadas utilizando estratégias didáticas dinâmicas, em trabalhos que desafiam e estimulam a 
criatividade e autonomia dos sujeitos desatentos e inquietos. Nesta perspectiva atentou-se para a 
construção de um olhar espacial do aluno que segundo Callai (2005), contribui na problematização do 
espaço e seu significado na vida das pessoas e da sociedade, especificamente na realidade vivenciada 
pelo aluno, seus fenômenos e representações cotidianas, articulados a uma didática diversificada em 
múltiplas linguagens. 
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A inclusão dos sujeitos de Necessidades Educacionais Especiais 
 

Os ensejos pela educação inclusiva perpassam por ações de cunho político, cultural, social e 

pedagógico, desencadeadas em defesa do direito de todos os alunos estarem juntos, 

aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui 

um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 

igualdade e diferença como valores indissociáveis e, que avança em relação à ideia de equidade 

formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da 

escola.  

 

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a 

necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a 

educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do 

papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção 

de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes especiais passa a ser 

repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os alunos 

tenham suas especificidades atendidas.  

 

Desde a década de 1970, a comunidade acadêmica luta pela institucionalização da educação 

especial e a inclusão dos sujeitos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) na escola. A 

problematização e a tentativa de implementação de políticas públicas voltadas à inclusão 

educacional ganham relevo e provocam importantes mudanças, asseguradas nos documentos 

oficiais e órgãos regulamentares, tais como a Declaração de Salamanca (1994), a Constituição 

Brasileira (l988) e o Conselho Nacional de Educação (CNE, 2001). 

 

Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser fundamentado 

pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº 4.024/61, 

que aponta o direito dos “excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do sistema geral 

de ensino. 

A Lei nº 5.692/71 altera a LDB de 1961, ao definir “tratamento especial” para os alunos com 

“deficiências físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade 

regular de matrícula e os superdotados” (PNEE na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

MEC/SEE-SP, 2007).  Mesmo assim, não promove a organização de um sistema de ensino 



capaz de atender as necessidades educacionais especiais e acaba reforçando o 

encaminhamento dos alunos para as classes e escolas especiais.  

Em 1973, o MEC cria o Centro Nacional de Educação Especial – CENESP, responsável pela 

gerência da educação especial no Brasil que, sob a égide integracionista, impulsionou ações 

educacionais voltadas às pessoas com deficiência e às pessoas com superdotação, mas ainda 

configuradas por campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do Estado. 

A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais “promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (art.3º, inciso IV). Define, no artigo 205, a educação como um direito de todos, 

garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o 

trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e 

permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e garante como dever do Estado, 

a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino 

(art. 208).  

 

Ferreira e Nunes (1997) relatam que somente em 1993 foi aprovado pela Câmara dos 

Deputados o projeto que aprimorava as questões da educação especial no Brasil, cuja redação 

foi alterada no sentido de reforçar a ideia Constitucional da integração escolar. Esta não foi 

trabalhada em suas diretrizes no primeiro projeto de inclusão de Darcy Ribeiro (1992).  

 

A partir desse percurso é institucionalizada a Política Nacional de Educação Especial, referente à 

Educação Inclusiva, mediada pela Secretaria de Educação Especial; ela acompanha os avanços 

do conhecimento e das lutas sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma 

educação de qualidade para todos os alunos.  

 

Segundo Manzini (1997, p.46), “integrar, acima de tudo, significa oferecer oportunidades iguais, 

apesar das diferenças”. A palavra integração, dentro da área de Educação Especial, representa 

o início de uma nova postura frente às pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE), abrindo caminhos e  possibilidades de se conviver com a diversidade. 

 

Mesmo com a garantia do direito à inclusão de sujeitos NEE nas escolas públicas e todo um 

movimento no ambiente escolar, essas intervenções acontecem na prática de forma tímida, pois 

na maioria das vezes, as escolas e os professores não estão preparados para atender as 



diversas demandas de alunos com diferentes tipos de necessidades, sejam elas de caráter físico 

sensorial, mental ou emocional como cegueira, surdez, autismo, hiperatividade, desatenção, 

risco social e superdotados. 

 

Com relação ao sujeito escolhido para investigar entre as Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE), o grupo de trabalho optou pelos que apresentam transtorno de comportamento conhecido 

como distúrbio de atenção ou concentração, impulsividade e agitação. Trata-se do Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade ou TDAH. Eles apresentam semelhança comportamental e 

sintomática com o “típico” aluno desatento e agitado que ocupa inúmeras salas de aula das 

escolas públicas brasileiras. 

 

O TDAH manifesta-se através dos sintomas hiperativo-impulsivo que causam prejuízo aos 

hábitos de trabalho, à realização de tarefas, à concentração nos estudos e ao planejamento da 

vida cotidiana. Esses sintomas causam distúrbios emocionais e dissociais de aprendizagem e 

aproveitamento.  

  

De acordo com o Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM-IV) da 

Associação Americana de Psiquiatria, 4ª edição (1994), o indivíduo com TDAH apresenta os 

seguintes sintomas de desatenção: frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou 

comete erros por descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras; tem dificuldades para 

manter a atenção em tarefas, sobretudo escolares; parece não escutar quando lhe dirigem a 

palavra; não segue instruções nem termina seus deveres escolares, tarefas domésticas ou 

deveres profissionais; tem dificuldade para organizar tarefas e atividades; evita envolver-se em 

tarefas que exijam esforço mental constante; perde coisas necessárias para tarefas ou 

atividades; demonstra dificuldade em desenvolver atividade que tenha que ultrapassar 

obstáculos e articular ideias; apresenta esquecimento em atividades diárias; não consegue ler 

até o final do enunciado de uma atividade; frequentemente distraído por estímulos alheios à 

tarefa. 

 

As dificuldades mais comuns desses sujeitos estão relacionadas à leitura e/ou à escrita durante 

a escolaridade, por falta de concentração ou por não gostarem de ler, apresentando assim sinais 

de comprometimento das funções executivas, especificamente, a análise-síntese (Barkley 2002; 

Mattos & cols., 2001). Apesar de o trabalho com a leitura e a escrita ser muito árduo para alunos 

com esse perfil  ele é essencial para a sobrevivência  desses sujeitos na atual sociedade, pois 



esta requer o desenvolvimento/uso de competências cognitivas superiores, como “rapidez de 

resposta, comunicação clara e precisa, interpretação e uso de diferentes formas de linguagem, 

capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar processos para atingir metas, trabalhar com 

prioridades” (Kuenzer, 2002, p.18), além de análise e síntese. 

 

Para que seja confirmado o diagnóstico, alguns sintomas devem estar presentes antes dos sete 

anos de idade. É necessário, ainda, que sejam observadas evidências de prejuízos clinicamente 

significativos no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional, por meio de sintomas 

significativos de transtornos que ocorram na vida desses indivíduos em casa, na escola ou no 

trabalho. Os sintomas descritos devem persistir, no mínimo, seis meses em grau desadaptativo e 

serem inconsistentes com o nível de desenvolvimento esperado para a idade (DSM-IVTR, 2002). 

Portanto, o diagnóstico do TDAH não se baseia na simples presença dos sintomas, mas em sua 

gravidade, duração em que extensão interfere na vida cotidiana (Hallowell e Ratey, 1999). 

 

O TDAH é geralmente diagnosticado quando a criança começa a frequentar a escola, ainda que 

os sintomas já estejam presentes antes disso é na escola que ela “inicia” seu processo (maior) 

de socialização.  

 

Por ser de difícil diagnóstico na escola pública em função do acompanhamento médico e 

psicológico, não se pode qualificar todo aluno com excesso de energia, desatento e impulsivo 

como sujeito TDAH. Na maior parte das vezes, estes alunos são considerados preguiçosos, mal 

educados, imaturos, entre outras denominações. São impulsivos, extremamente ativos e têm 

dificuldades para seguir normas estabelecidas ou os combinados. Podem apresentar 

agressividade; problemas na aprendizagem escolar; no convívio social e mesmo baixa estima. 

 

As dificuldades de diagnóstico escolar aliadas a número significativo de alunos das escolas 

públicas com o perfil de desatenção, inquietação e impulsividade permitiu pensar em 

possibilidades didáticas que pudessem contribuir no processo de aprendizagem desses alunos 

nas aulas de Geografia de maneira mais dinâmica, lúdica, envolvente e solidária.  

 

O aluno hiperativo e desatento e a aprendizagem 

 

 Os sintomas de inquietação caracterizam-se nos alunos pela agitação de mãos e pés, o 

remexer na cadeira; o andar pela sala, abandonando a cadeira e outras situações nas quais se 



espera que permaneça sentado; correr ou escalar em demasia, em situações nas quais isto é 

inapropriado; dificuldade em brincar ou envolver-se silenciosamente em atividades de lazer; 

estar freqüentemente “à mil” ou muitas vezes agir como se estivesse “a todo vapor”; falar em 

demasia;  chamar atenção de colegas por meio de objetos; a intervenção enquanto professor ou 

colegas falam e outras situações que revelam impulsividade. Observa-se nessas situações a 

dificuldade de organizar as idéias e ponderar sobre alternativas possíveis de resolução.  

 

A impulsividade pode ser reconhecida pelos seguintes sintomas: frequentemente responde de 

forma precipitada antes das perguntas terem sido concluídas; com freqüência tem dificuldade em 

esperar a vez e, frequentemente, interrompe ou se intromete em assuntos de outros.   

 

Essa dificuldade de manter a atenção focada comprometeria também a memória. A recepção 

das informações fica desorganizada devido à dificuldade de concentração, impossibilitando 

assim, seu armazenamento adequado. Muitos pais e professores relatam que, embora a criança 

fique parada na sua frente no momento em que a regra é explicada, ela nunca segue essas 

regras da forma como foi explicada. Ou, ela se apresenta tão agitada que não consegue focar a 

atenção para armazenar a informação. Elas apresentam baixa tolerância à frustração, são 

extremamente competitivas, freqüentemente modificam e criam regras com o fim de se 

beneficiarem nos jogos e têm grande dificuldade de compartilhar brinquedos e outros objetos 

(Phelan, 1996).  

 

Sabe- se que sujeitos desatentos são capazes de aprender, mas tem dificuldades de 

concentração na escola devido ao impacto que os sintomas têm sobre um bom desempenho nas 

atividades escolares.  É indispensável que ocorram mudanças e adaptações na sala de aula, em 

relação aos materiais didáticos como livros, mapas, computadores, jogos; além da postura do 

professor e sua prática pedagógica, envolvendo a flexibilidade, o respeito, a motivação e a 

criatividade. 

 

 Sobre o espaço escolar Rhode  

Propõe uma organização que seja dinâmica e flexível, que facilite o processo de 
ensino- aprendizagem e a participação ativa de todos os envolvidos nesse processo. 
Arrumar a sala de forma haver bom acesso e boa visibilidade para todos, evitando que 
as carteiras estejam sempre dispostas em filas, ou que as atividades sejam sempre as 
mesmas para todos utilizando o mesmo livro no mesmo momento. Quando o professor 
escolhe os grupos de trabalho a disposição do espaço, do tempo e dos móveis deve 
ter em mente a necessidade especifica desses alunos de modo a que favoreça ao 
máximo sua participação total na dinâmica da aula (Rhode, 2003, p. 208).  



 

Ainda, em relação ambiente escolar, a sala deve apresentar o menor número de estímulos 

visuais e auditivos. O aluno deve conviver com rotinas diárias e ser o mais organizado possível; 

as propostas precisam ser bem planejadas, numa sequência lógica, curta e de fácil 

compreensão. As revisões são necessárias e contribuem na assimilação dos conteúdos. 

Intercalar atividades de habilidades mais complexas com atividades lúdicas. É importante 

acompanhar e estimular o desenvolvimento das atividades propostas em sala. 

 

O objetivo desse artigo foi entender o processo de ensino- aprendizagem desses sujeitos e 

desenvolver metodologias de ensino adequadas às suas necessidades, que colaborem com seu 

processo de desenvolvimento como cidadãos. 

 

Em seguida escolhemos os alunos do ensino fundamental 2 que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, inquietação e agitação. O trabalho ainda se justifica por entendermos que a 

Geografia oferece recursos interessantes, integradores e contextualizados a sua realidade, seu 

cotidiano de vivência contribuindo na sua formação. 

 

METODOLOGIA  

 

Ao estudar as características do processo de aprendizagem desses sujeitos percebemos a 

necessidade de pensar em metodologias que contemplem suas habilidades, dentro de suas 

limitações, permitindo desenvolver um olhar crítico e abrangente de seu espaço vivido. 

 

Para compreender como essa prática complexa ocorre, dialogamos com autores que discutem o 

tema no âmbito do ensino aprendizagem e das políticas públicas que regulamentam a inclusão 

desses sujeitos nos currículos escolares.  

 

Atento à aprendizagem desse sujeito assim como a escassez de trabalho produzido na prática 

pedagógica do ensino de Geografia, buscou-se o aporte metodológico da didática da Geografia 

em Sampaio (2011) que discute sobre a inclusão de alunos hiperativos e desatentos; Cavalcanti 

(2002); Callai (2011); Castellar; Vilhena (2010) que indicam percursos metodológicos de leitura 

do espaço por meio do letramento geográfico. Em laboratório de práticas e produção de material 

didático foram elaboradas atividades geográficas diversificadas utilizando estratégias didáticas 

dinâmicas: jogos, trilhas reais e imaginárias, atividades de alfabetização cartográfica, oficinas de 



criatividade, simulações, resolução de problemas em trabalhos que desafiam e estimulam a 

criatividade e autonomia dos sujeitos desatentos e inquietos. Nesta perspectiva atentou-se para 

a construção de um olhar espacial do aluno que, segundo Callai (2005), contribui na 

problematização do espaço e seu significado na vida das pessoas e da sociedade, 

especificamente a realidade vivenciada pelo aluno e seus fenômenos e representações 

cotidianas, articulados a uma didática diversificada em múltiplas linguagens. 

 

A elaboração dos materiais pedagógicos foi pensada a partir de atividades que possibilitem o 

desenvolvimento da autonomia, da criatividade e da percepção crítica do espaço vivido por 

esses sujeitos. A produção dos materiais pedagógicos envolveu atividades dinâmicas como 

jogos, construção de mural, pesquisa sobre o tema abordado, maquete, leitura de vídeo, 

construção de cartilha e a trilha urbana. Tendo todas essas atividades o objetivo de desenvolver 

as habilidades cognitivas básicas e complexas dos alunos por meio de um projeto com várias 

sequencias didáticas. As estratégias utilizadas basearam-se em referências de autores que vêm 

discutindo e analisando práticas com alunos desatentos.  

 

A princípio há que se pensar nas possibilidades e objetivos da Geografia na educação básica. 

Esta disciplina apresenta papel significativo na aprendizagem, seja por proporcionar o 

desenvolvimento de habilidades específicas da observação, descrição, análise como aprender a 

observar, descrever, comparar, estabelecer relações e correlações, tirar conclusões e fazer 

sínteses do espaço de vivência; seja por  possibilitar a apropriação de conteúdos que permitem 

ler o mundo e o lugar em suas contradições.  

Visando desenvolver no aluno, habilidades e competências que dizem respeito ao exercício da 

cidadania considera-se, conforme CALLAI (2005), fundamental no processo de alfabetização 

geográfica, a possibilidade de aprender a ler e escrever através da leitura e escrita do mundo. 

Ainda conforme autora, uma das formas de se fazer a leitura do mundo, é pela leitura do espaço: 

“[...] fazer a leitura do mundo da vida, construído cotidianamente e que expressa tanto nossas 
utopias, como os limites que nos são postos sejam no âmbito da natureza, sejam no âmbito da 
sociedade (culturais, políticos, econômicos).” (CALLAI, 2005, p. 228)  

No que diz respeito ao referencial teórico, deve-se buscá-lo tanto na Geografia como na 

Pedagogia. Para a primeira o espaço é visto como construção social através do trabalho e das 

formas de vida. Na interface com a Pedagogia tem-se a aprendizagem como produto social e 

está concretizada na interlocução dos sujeitos. Sobre a importância do espaço social na 



construção e desenvolvimento das funções intelectuais dos sujeitos diz Vygotsky (apud 

Cavalcanti, 2005, p. 187) “Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes 

no decurso do desenvolvimento da criança: a primeira vez, nas atividades coletivas, nas 

atividades sociais, ou seja, como funções interpsíquicas”.  

A importância da correlação entre Geografia e Pedagogia na busca de um referencial teórico 

reside no desafio da compreensão pelo aluno do “eu no mundo”, levando em consideração a 

complexidade atual do espaço. Esta dificuldade de compreensão pode ser entendida como 

produto de uma prática tradicional, a qual fragmenta o(s) espaço(s) considerando-o(s) 

isoladamente como se tudo se explicasse naquele e por aquele lugar. Tal lógica na prática pode 

ser entendida como círculos concêntricos ou círculos hierarquizados (CALLAI, 2005). 

Na prática da leitura do espaço, assim como em qualquer outra prática de ensino / 

aprendizagem, deve-se partir do conhecimento prévio do aluno/sujeito, onde “toda informação 

fornecida pelo lugar ou grupo social no qual ele vive é, altamente instigadora de novas 

descobertas” (CALLAI, 2005, p.234, apud CASTELAR, 2000). Ler o espaço é saber ler a 

aparência das paisagens e desenvolver a capacidade de interpretá-la em seus significados, 

buscando as  relações e contradições que elas expressam na sociedade. 

No sentido de uma prática pedagógica contextualizada à vivência do aluno pode se estabelecer 

a relação com a ideia de Freire: “Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de 

viver em áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição 

dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem estar das populações [...].”(2001, p.33), 

 

Pensando no perfil dos sujeitos desatentos e inquietos considerou-se pertinente trabalhar com a 

espacialidade dos transportes, evocando esse conceito estruturador por ser uma questão prática 

e problemática presente no dia a dia das pessoas que habitam os grandes centros urbanos 

como Belo Horizonte. E, no processo investigar a história dos transportes e sua evolução no 

mundo e no Brasil, as inovações técnicas e tecnológicas, os problemas e desafios. Seguindo 

esse percurso conceitual foram elaboradas as questões das sequências didáticas. Problemas 

atuais como mobilidade e sustentabilidade compõem o desafio para aguçar a criatividade dos 

alunos.   

 



Para desenvolver o projeto didático foram construídas várias sequências, compostas por 

atividades dinâmicas e estimuladoras que desafiem a curiosidade do aluno e que prendam sua 

atenção.  Atividades que façam o aluno/sujeito expor seu conhecimento prévio, ouvir as opiniões 

dos demais colegas e professor e refletir sobre as divergências, ampliar as convergências e 

buscar novas informações acerca da temática para descobrir por esses conhecimentos somados 

à mediação do professor, problematizações e possíveis soluções. As atividades têm a função de 

contribuir na socialização entre colegas e professores, buscando uma contextualização do 

conteúdo com o cotidiano do espaço vivido e a realidade. 

Cabe ao professor, quando na construção de estratégias pedagógicas adequadas, ao sujeito 

desatento e agitado, utilizar da interdisciplinaridade. Esse processo pode acontecer na 

Arteterapia com atividades de dramatização, encenação, pintura, desenho e expressão corporal, 

as quais objetivam o relaxamento, a socialização e o desenvolvimento da criatividade. Outra 

fonte em que o professor deve “beber” é a da psicomotricidade, promovendo a coordenação 

motora e fluidez ao movimento. Neste sentido, nas atividades didáticas propostas foram 

desenvolvidas estratégias articuladas às habilidades centradas na alfabetização cartográfica: 

situar-se em relação aos objetos; representar direções; ordenar imagens; identificar 

simultaneidades; representar objetos em diferentes visões; desenhar trajetos; estabelecer 

proporções; encenar situações significativas do espaço; orientar-se espacialmente; identificar 

símbolos e estabelecer relações. 

Considerando a importância da adequação das estratégias pedagógicas às necessidades 

educacionais e de aprendizado do sujeito hiperativo e desatento o trabalho apresenta quatro 

sequencias didáticas que buscam estimular a curiosidade, a concentração e a participação 

destes alunos. As atividades propostas justificam-se ainda pelo desenvolvimento de outras 

habilidades, que desafiam  a aprendizagem do aluno sobre o espaço de vivência, retirando-o da 

condição de expectador da vida, conforme Cavalcanti (2005). 

 

A espacialidade dos transportes numa prática geográfica contextualizada 

 

A contextualização dos conteúdos às experiências cotidianas dos alunos e à importância do 

conceito estruturador ao contexto atual das cidades possibilitou a seleção do eixo temático: Os 

meios de transporte e suas espacialidades. Ele foi organizado em quatro sequências didáticas. 



A primeira remete aos conhecimentos prévios ou ao que o aluno já conhece sobre os tipos e 

funções dos meios de transporte na espacialidade de vivência. Discute o transporte e seu 

cotidiano por meio de um diálogo problematizador. Esta sequência tem como preocupação 

conceitual a evolução dos transportes no Brasil e no mundo, a partir da compreensão da 

espacialidade dos transportes na cotidianidade dos alunos. É consultado previamente, o 

conhecimento dos alunos a respeito das categorizações dos meios de transporte em sua 

tipologia; a dependência dos usuários desses transportes; os espaços de circulação; as cargas 

transportadas; os usos privado e coletivo; o modelo e sua praticidade; a velocidade ou lentidão; 

os avanços tecnológicos e a sustentabilidade. 

Na conversa inicial acerca do conhecimento prévio dos alunos, é proposto um diálogo para 

problematizar os meios de transporte no contexto atual. Questiona-se: o transporte rodoviário; os 

engarrafamentos costumeiros nas grandes cidades, devido à superlotação de carros nos 

grandes centros urbanos; os problemas de infraestrutura no planejamento urbano e a 

participação do poder público; os diferentes usos do transporte aéreo, marítimo, ferroviário e 

hidroviário e a problemática dos terminais bem como a poluição das águas e do ar atmosférico. 

Segue-se o estudo de texto sobre a abrangência dos conceitos relacionados aos meios de 

transporte, usos e usuários, tipologia de transporte, tentando ampliar a reflexão sobre a 

diversidade dos meios de transporte, discutidos na problematização anterior. Busca-se 

contextualizar os conhecimentos vivenciados cotidianamente pelos alunos às informações de 

diversas fontes. Elas são selecionadas em revistas, jornais, cartilhas de trânsito de órgãos 

responsáveis pela gestão do transporte, sites de museus do transporte entre outras fontes 

relacionadas à urbanização, o planejamento das cidades conforme os tipos de transportes e 

suas adequações aos lugares.  

O produto desta sequência de atividades é o mural sobre os Transportes, onde se solicita aos 

alunos que coletem ilustrações diversas sobre os tipos de transporte no mundo do mais antigo 

ao mais moderno conforme cada tipologia. O objetivo da construção do mural é tornar a aula 

mais dinâmica, participativa quando da construção no coletivo. É desafiadora e estimula os 

alunos a coletar informações, selecioná-las, organizá-las e apresentá-las nas formas mais 

distintas dos meios de transporte utilizados em todo mundo, em diversas épocas. A  construção 

do mural contém a síntese do que foi compreendido sobre a importância dos meios de transporte 

em diferentes arranjos espaciais ou espacialidade. Visa realçar o passado com o olhar no 



presente e na modernidade e, sobretudo, despertar a curiosidade do aluno em relação aos 

diversos tipos de transporte e sua utilidade na circulação de pessoas e cargas. 

Esta primeira sequência didática tem como objetivo fazer com que o aluno conheça realmente os 

meios de transportes, diferenciando-os e atribuindo-lhes algumas funções primordiais, 

considerando o meio onde eles circulam.  

Vivemos num mundo acelerado em que as mercadorias são jogadas num circuito cada vez mais 

amplo e veloz de movimento. As uvas colhidas no vale do São Francisco, no interior mineiro, em 

poucos dias vira produto industrializado servido em mesas de restaurantes europeus. E as 

pessoas nunca viajaram tanto, seja a trabalho, seja a lazer. Tanto que o turismo se tornou a 

primeira indústria mundial em volume de negócios.  O deslocamento sempre existiu, mas a 

velocidade e a intensidade de trocas foram acentuadas com a globalização que mudou o 

desenho das paisagens e flexibilizou fronteiras no território. Daí, a importância de contextualizar 

os deslocamentos nos meios de transporte para que o aluno compreenda por quais meios eles 

se realizam e quais são os fatores que o determinam, as tecnologias que o sustentam e as 

conseqüências de tudo isso. O fenômeno destacados são a diminuição das distâncias e do 

tempo para percorrê-las, criando um mundo cada vez mais veloz e integrado. 

Nesta perspectiva conceitual, para a segunda sequência de atividades, é proposta a simulação 

de um jogo de estratégia. Sobre a utilização de recursos lúdicos no processo pedagógico 

objetiva-se, para o ensino fundamental o desenvolvimento das potencialidades intelectuais, 

físicas e criativas, permeadas pelo desenvolvimento social e interpessoal. Ainda pode-se dizer 

que os mesmos apresentam importante papel no processo de ensino/aprendizagem para os 

sujeitos desatentos, uma vez que proporcionam a coordenação motora e a interação com a 

turma, que somados contribuem no desenvolvimento cognitivo e emocional do aluno. Que 

conforme Teixeira (1995, apud Freitas & Salvi): “[...] naturalmente correspondem a uma 

satisfação interior, pois o ser humano apresenta uma tendência lúdica; atividades lúdicas 

mobilizam esquemas mentais, estimulando o pensamento e o senso crítico; integram e acionam 

as esferas  motoras cognitivas e afetivas  [...].”  

Na continuidade da sequência, aprofunda-se a pesquisa e a busca por dados visando à 

compreensão do contexto histórico dos meios de transporte, o processo de evolução, a 

finalidade da criação e sua temporalidade, as informações relevantes e curiosidades sobre o 

transporte e o meio onde ele circula para questionar os transportes mais usados e seus 

problemas e desafios. 



Na investigação algumas hipóteses são levantadas e precisam ser resolvidas: a acessibilidade 

para os deficientes usuários do trânsito urbano; a poluição do ar atmosférico; o planejamento do 

trânsito urbano para evitar acidentes e comportar mudanças futuras; a disputa entre transeuntes 

e veículos. 

Para facilitar a assimilação das informações trabalhadas na pesquisa e aprofundar os estudos 

solicita-se ao aluno que simule o caminho de um produto comprado na internet. Trata-se de um 

produto produzido em outro país/continente e que chega até sua casa. Estimula-se o aluno a ter 

uma visão mais ampla não só do transporte utilizado, carga, velocidade, mas do que é 

consumido e de modo a ampliar os horizontes com essa análise feita em escalas do local ao 

global. A estratégia didática utilizada é a trilha imaginária. Viaja-se, através da pesquisa na 

internet, numa atividade coletiva no laboratório de informática. 

O aluno é convidado a “viajar” – através da criação de trajetos alternativos no mapa múndi - por 

uma rota de produção e consumo, desde a fabricação até o mercado consumidor. Para tanto são 

previamente escolhidos (pelo professor), produtos originários de países/continentes distintos. 

Sua lógica conceitual permite transitar pelas escalas local, nacional e global, contribuindo de 

certa maneira na alfabetização cartográfica, por meio de atividades de localização e orientação, 

envolvendo as coordenadas geográficas, latitude, longitude. Os grupos, ainda, são desafiados a 

propor para cada itinerário, o transporte mais adequado. 

 Na terceira sequencia didática propõe-se a discussão entorno do futuro sem danos e impactos 

ambientais, provocados pelos diversos meios de transportes. As questões relativas ao meio 

ambiente apresentam-se cada vez mais nos debates contemporâneos, devido à preocupação 

mundial com a degradação do meio ambiente que coloca em risco nossa qualidade de vida.  

De acordo com o PCN (1997)  

 

A perspectiva ambiental oferece instrumentos para que o aluno possa compreender 
problemas que afetam a sua vida, a de sua comunidade, a de seu país e a do 
planeta. Para que essas informações os sensibilizem e provoquem o início de um 
processo de mudança de comportamento, é preciso que, o aprendizado seja 
significativo, isto é, os alunos possam estabelecer ligações entre o que aprendem e 
a sua realidade cotidiana e o que já conhecem. [...] nesse sentido, o ensino deve ser 
organizado de forma a proporcionar oportunidades para que os alunos possam 
utilizar o conhecimento sobre meio ambiente, para compreender a sua realidade e 
atuar sobre ela, por meio do exercício da participação em diferentes instâncias 
(PCN, 1997, p. 48).   

 



A temática ambiental se apresenta como uma ferramenta importante por se caracterizar em um 

processo dinâmico e transformador que busca a formação de valores e atitudes à questão 

conceitual trabalhada. Entre várias estratégias de abordar o tema ambiental em sala de aula, se 

destaca o debate e o incentivo à criação de alternativas sustentáveis. A exposição de problemas 

enfrentados pelas populações, alinhadas com a apresentação de soluções desenvolvidas no 

campo da observação, fazem do tema “sustentabilidade” uma importante ferramenta para 

exemplificar a intervenção de políticas públicas na qualidade de vida das cidades. Segundo 

Winner (1998) os professores devem criar estratégias no ensino que auxiliem a autoria e 

autonomia dos alunos por meio de seminários de discussão, oferecendo oportunidade para 

expor suas idéias, e assim, evitar que sempre os mesmos respondam aos questionamentos. 

Assim, as aulas ficam dinâmicas além de despertar mais interesse nos alunos desatentos e 

agitados que necessitam de atividades estimuladoras que prendam sua atenção.  

 

Já Vargas (2003) explica que a perspectiva ambiental oferece instrumentos para que o aluno 

possa compreender problemas que afetam a sua vida, a de sua comunidade, a de seu país e a 

do planeta. Para que essas informações os sensibilizem e provoquem o início de um processo 

de mudança de comportamento, é preciso que o aprendizado seja significativo. Que possam 

estabelecer ligações entre o que aprendem e a sua realidade cotidiana, e o que já conhecem. 

Nesse sentido, o ensino deve ser organizado de forma a proporcionar oportunidades para que os 

alunos possam utilizar o conhecimento sobre meio ambiente e compreender a sua realidade, 

atuando sobre ela, por meio do exercício da participação em diferentes instâncias. 

 

De acordo com essas orientações teórico-metodológicas a atividade de seminário tenta 

problematizar as hipóteses levantadas e refletir acerca do futuro sustentável dos meios de 

transporte. Utiliza-se de textos diversificados sobre o uso do metrô, da bicicleta, do carro elétrico, 

como alternativas sustentáveis, além de questionar a perspectiva da atual importância da 

acessibilidade nos grandes centros urbanos.  

 

Complementa a sequência a atividade de experimentação e empreendedorismo.  O aluno 

exercitará a imaginação e a autoria ao apresentar um modelo de acessibilidade e 

sustentabilidade no trânsito urbano em maquete. Ele deve valorizar meios de transporte sem o 

uso de combustíveis fosseis (carvão mineral, petróleo e gás natural).  Deve ser à base de 

energia renovável como a biomassa, a energia solar ou a elétrica. Nessa atividade, o aluno 

apontará suas sugestões ou alternativas ao deslocamento, individual ou em massa de pessoas 



sem o uso constante dos meios tradicionais. Objetiva-se encontrar possibilidades para o uso de 

transportes e combustíveis alternativos, instigando-o a imaginar, não somente o produto 

proposto e a criação de um meio de transporte sustentável, mas a infraestrutura requerida para 

possibilitar o seu funcionamento: a multiplicação das ciclovias nos centros urbanos; as novas 

linhas de metrô; pontos para a “carga” dos automóveis elétricos, a mobilização pública. Serão 

apresentados textos e vídeos acerca do tema transportes sustentáveis, possibilitando dinâmicas 

e debates em torno de alguns exemplos já colocados em prática no mundo. Como exemplo será 

discutido o pedágio cobrado nas áreas centrais de grandes metrópoles como Bogotá, Londres e 

outras; a aposta nas bicicletas como transporte coletivo; o BRT que restringe o trânsito de 

automóveis durante horários de pico para reduzir o congestionamento. 

 

A finalidade da atividade é desenvolver no aluno o senso crítico quanto às condições que se 

apresentam os meios de transportes hoje, apontando quais as reais possibilidades desse quadro 

ser modificado de forma propositiva para as populações. Pretende-se instigar o aluno, 

proporcionando-lhe situações desafiadoras, estimulando sua curiosidade, as habilidades 

empreendedoras e a participação em situações de intervenção cidadã.  

 

A interpretação quanto à sustentabilidade deve ser entendida como sendo o "ato de decodificar" 

os conhecimentos e informações disponíveis acerca dos meios de transportes alternativos. 

Vídeos e imagens servem como ferramentas importantes para direcionar o descobrimento e 

entendimento do tema discutido. 

 

A sequência didática finaliza com a proposta de uma trilha urbana problematizando os desafios 

do transporte em corredor de grande circulação em Belo Horizonte. A contribuição maior desta 

atividade está na possibilidade de experimentar/vivenciar por meio da observação direta o que 

foi refletido em sala de aula. 

 

O roteiro da trilha urbana se intitula “Os desafios dos transportes” em corredor de grande 

circulação de uma metrópole. As trilhas são estratégias de leitura direta da realidade para 

ampliar a curiosidade com vivências práticas e permitir descobrir significados e características do 

local. Elas possibilitam grande diversidade de abordagens que suscitam uma dinâmica de 

observação, de reflexão e de sensibilização. A trilha urbana proporciona um contato direto com o 

ambiente natural da cidade, sendo permeada por uma visão holística do mundo, promovendo 

uma reflexão sobre o ambiente que catalisa da cidade. Dentro do processo de educação esta  



estratégia didática tem perfil educativo com um olhar diferenciado para a qualidade de vida das 

pessoas. A trilha urbana como estratégia é percebida como parte de um processo interdisciplinar 

que permite ao longo do trajeto explorar fenômenos sociais, políticos, econômicos e culturais da 

cidade. 

 

 Seu objetivo é observar na prática, as teorias discutidas em sala de aula, colocando o aluno em 

contato com problemas reais do dia a dia no trânsito; chamar a atenção para a questão da 

infraestrutura das vias; a circulação dos ônibus; da mobilidade de pessoas com necessidades 

especiais e a educação no trânsito.  

 

Numa perspectiva socioconstrutivista a trilha trabalhada com os alunos possibilita a construção 

do conhecimento de forma autônoma onde o aluno é sujeito ativo. Instiga o desenvolvimento da 

análise crítica sobre o tema transportes e funciona como recurso didático significativo para o 

aluno hiperativo e desatento, colocando-o em contato direto com o objeto de estudo, no caso, o 

trânsito. A dinamicidade da trilha não permite que ele se disperse do grupo e do assunto, 

envolvendo-o completamente. 

  

Considerações “finais” 

Para entender o processo de ensino-aprendizagem de alunos desatentos e hiperativos buscou-

se primeiro compreender como eles aprendem e o que pode dificultá-la. Em seguida, buscou-se 

desenvolver atividades que contemplassem a aprendizagem fugindo das situações de 

permanência da desatenção. Para tanto, o grupo de trabalho criou, no laboratório de práticas 

didáticas, experimentações que ligam conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, 

permeadas por temas interdisciplinares e aprendizagem significativa, visando a estimulação e o 

prazer de aprender geografia no cotidiano.  

Constata-se, a necessidade imposta ao professor/mediador, de desenvolvimento de estratégias 

pedagógicas que despertem a atenção e agucem a curiosidade/criatividade dos alunos 

desatentos e agitados, por meio de aulas dinâmicas, desafiadoras, criativas, problematizadoras, 

e contextualizadas à vivência desses sujeitos. É preciso, fazer o uso “costumeiro” de estratégias 

lúdicas, da arteterapia, de trabalhos a campo (transposição da teoria à prática), seminários, 

visando à reflexão por parte do aluno, respeitando seu conhecimento prévio e sua vivência do 

cotidiano. 



Sobretudo, é preciso compreender e respeitar os limites e necessidades do sujeito da 

aprendizagem. Foi possível perceber que tal aluno, que possui um jeito peculiar de aprender 

demanda do professor e da escola mais dedicação e atenção, seja através de estratégias 

pedagógicas, seja na implementação de recursos e políticas pedagógicas (sala de recursos, 

adequações pedagógicas às necessidades específicas, etc.).  

Ao professor em específico exigi-se mais capacitação, criatividade, dedicação e respeito ao 

tempo/necessidades de cada um deles, tendo em vista a diversidade de necessidades 

específicas no processo de ensino-aprendizagem, presentes em sala de aula.  

E, finalmente, consta-se que o trabalho com alunos mais agitados e desatentos requer da escola 

projetos pedagógicos mais ousados e autoria constante do professor que deve rever sua 

metodologia  com olhar constante na aprendizagem do aluno.  

Os alunos aprendem sim, mas no tempo e maneira deles e o professor aprende também com 

eles, mas para que essa relação ocorra de forma harmônica é necessário um exercício de 

respeito à diversidade aliado à solidariedade humana. 
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