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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo enaltecer a necessidade da inclusão de alunos com Transtorno
de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) em ambiente de sala de aula, de modo que algumas
dessas características do TDAH possam ser trabalhadas pelo docente em sua respectiva sala de
aula. Com o apoio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), o presente
artigo foi construído através de análises empíricas da nossa realidade em duas escolas estaduais de
Aracaju. No decorrer do artigo elucidaremos os principais empecilhos da situação da educação
brasileira que impedem o melhor aproveitamento dos alunos. Por fim, serão propostas algumas
metodologias que poderão ser colocadas em prática para melhorar o aprendizado do discente com
TDAH.

Palavras-chave: Ensino. Inclusão. TDAH. Educação. Geografia.

ABSTRACT

This article aims to highlight the need to include students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD) in the classroom environment, so that some of these characteristics of Attention Deficit
Hyperactivity Disorder can be worked by the teacher in their respective classroom . With the support of
the Institutional Program of Initiatives for Teaching (PIBID), this article was constructed through
empirical analysis of our reality in two state schools in Aracaju. In the course of the article we will
elucidate the main impediments to the Brazilian education situation that prevent the students from
taking better advantage of them. Finally, some methodologies will be proposed that can be put into
practice to improve the learning of students with ADHD.
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RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo enaltecer la necesidad de la inclusión de alumnos con
Trastorno de Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH) en ambiente de aula, de modo que algunas de
esas características del TDAH puedan ser trabajadas por el docente en su respectiva aula . Con el
apoyo del Programa Institucional de Becas de Iniciación a la Docencia (PIBID), el presente artículo fue
construido a través de análisis empíricos de nuestra realidad en dos escuelas estatales de Aracaju.
En el transcurso del artículo elucidaremos los principales escollos de la situación de la educación
brasileña que impiden el mejor aprovechamiento de los alumnos. Por último, se propondrán algunas
metodologías que podrán ponerse en práctica para mejorar el aprendizaje del estudiante con TDAH.

Contraseñas: Educación. Inclusión. TDAH. Educación. Geografía.

INTRODUÇÃO

Neste artigo apresentaremos algumas observações vivenciadas em sala de aula proporcionada pelo
PIBID e pelos Estágios Supervisionados em Ensino de Geografia I e III, pela Universidade Federal de
Sergipe, em turmas de 5° e 9° ano respectivamente, através da experiência em ambiente escolar,
sendo de fundamental importância para os docentes acadêmicos, independente do período em que
se encontra o aluno na Universidade, para a partir da teoria, vivenciar a prática e a difícil realidade
cotidiana do professor da educação básica.

O objetivo desse artigo é lembrar aos nossos futuros e atuais docentes a existência de alunos com
Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade e a necessidade de inseri-los no contexto do ensino
de Geografia, de modo que possam vivenciar com mais proveito e prazer a ciência geográfica.
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As práticas aqui expostas terão enfoque no hiperfoco que o portador de TDAH apresenta, sendo
assim a importância do psicólogo da escola no diagnóstico do transtorno, para que depois o docente
trabalhe a Geografia com base no hiperfoco, evidenciando a necessidade de colaboração mútua entre
professor, psicólogo e coordenação pedagógica.

O trabalho da coordenação pedagógica é fundamental para o sucesso do modelo educacional
proposto aqui, pois sem o corpo pedagógico as dificuldades poderão ser elevadas, dificultando o
trabalho do professor em sala de aula, já que o docente necessita do apoio da coordenação escolar
para utilizar de alguns espaços e materiais escolares da escola.

O trabalho do professor será inicialmente observar algum comportamento considerado “fora do
padrão”, respeitando a personalidade de cada um dos alunos, e comunicando ao psicólogo para que
o profissional inicie a análise do comportamento desse discente. Sendo diagnosticado o TDAH, a
metodologia de ensino do professor deverá ser modificada para facilitar o entendimento dos alunos
com e também sem o transtorno.

Este artigo em hipótese nenhuma tem como objetivo sobrecarregar o trabalho do professor em sala
de aula, atribuindo a este a obrigação de exercer uma função para a qual não está licenciado, mas
enfatizar a necessidade da parceria professor-psicólogo com o aval da coordenação pedagógica,
tendo em vista a melhoria do ensino da Geografia em alunos com TDAH.

O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hipertividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento
que apresenta seus primeiros sintomas na idade inicial da criança, antes mesmo da criança ir à
escola, sendo caracterizado pela variação na atenção, falta de organização, concentração, fácil
desconcentração, foco exagerado em algumas atividades e também pode apresentar sintomas da
hiperatividade-impulsiva, esse último sintoma sendo mais comum em meninos (SWEDO et al. 2014).

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da quinta edição (DSM-V),
o TDAH pode apresentar, no portador, sinais de hiperatividade, sendo mais comum em crianças do
sexo masculino, onde a mesma é caracterizada pela sua inquietude. Algumas atitudes descrevem a
sua “energia excessiva”, como, por exemplo, o balanço frequente de parte dos membros inferiores e
superiores do corpo, como por exemplo, os braços ou as pernas (SWEDO et al. 2014). Já no adulto a
hiperatividade física tende a ser reduzida ao ponto de apresentar sintomas mais contidos, entretanto,
costuma apresentar uma mente inquieta, muita das vezes o portador não controla seus impulsos
(SILVA, 2003).

Outra característica da hiperatividade é a inquietude da criança em se manter calma, é como se ela
não tivesse o controle de si mesmo, por exemplo, em sala de aula a criança pode se levantar várias
vezes do seu lugar ou até mesmo sair da sala. Outra forma de impulsividade é a necessidade de falar,
mesmo que o momento não seja apropriado. (SWEDO et al. 2014)

A desatenção é outro principal sintoma do TDAH, manifestando-se através da falta de agilidade em
fazer determinadas tarefas, falta de foco e desestímulo em terminar tarefas já começadas. Isso é
comum até mesmo em adultos quando estão elaborando algum trabalho mais complexo que
necessita de um esforço maior, perdendo o interesse e logo abandonando o que estava fazendo
(SWEDO et al. 2014).

Por outro lado, o que ocorre também com o portador de TDAH é o foco intenso em algumas
atividades que provoca excitação na pessoa, chegando a uma concentração exagerada (SWEDO et
al. 2014). Segundo Silva, (2003) o hiperfoco pode ser estabelecido como a capacidade que um TDAH
possui de se concentrar em demasia em específicos assuntos. Essa capacidade de concentração em
assuntos restritos pode ter seu lado benéfico ao portador, pois na atividade de interesse do portador
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de TDAH podem-se desenvolver habilidades notáveis que não sejam comuns em pessoas que não
tenham o TDAH, tendo como consequência no portador do transtorno uma aquisição de uma gama de
saberes nesse assunto de grande interesse da pessoa.

O TDAH pode prejudicar o desenvolvimento salutar da criança, pois compromete o aprendizado da
mesma, afetando a capacidade de organização das ideias, na organização das falas, no âmbito social
e também na vida escolar (DALGALARRONDO, 2008).

O transtorno se inicia nos primeiros anos de vida da criança e pode se estender para a vida adulta. O
portador na fase adulta pode sentir uma forte sensação de ansiedade, apresentar necessidade de
sempre estar em movimento, pode apresentar sinais de desatenção, falta de organização e
planejamento (BARKLEY, 2011). As crianças podem expor-se ao perigo com mais frequência que as
crianças sem o transtorno, e por isso os responsáveis necessitam ter mais atenção. A mesma
recomendação dar-se-á para os professores com aluno portador de TDAH em sala de aula.

De acordo com Silva (2003) o TDAH pode vim acompanhado por comorbidades, o que contribui para
a evolução dos problemas causados pelo transtorno primário. Segundo estudos de Souza et. al.
(2000) os transtornos comórbidos atingem 85,7% dos portadores, sendo que as principais
comorbidades que acompanham o TDAH são: transtorno opositivo-desafiador, transtorno de conduta.
Já Silva (2003) diz que o TDAH pode vir acompanhado por transtorno do pânico, fobias, Transtorno
Obsessivo-Compulsivo (TOC), depressão, transtorno bipolar do humor, transtornos alimentares,
transtorno de personalidade antissocial e transtorno do sono. Todas essas comorbidades agravam o
quadro do transtorno primário, pessoas com TDAH apresentam maiores tendências ao uso de drogas
do que pessoas sem o transtorno (SILVA, 2003).

Nas meninas o Transtorno de Déficit de Atenção pode apresentar sintomas diferentes, como por
exemplo, a ausência da hiperatividade, criando um aspecto de “menina sonhadora” ou passando uma
imagem de aluna menos inteligente (SILVA, 2003).

Crianças com TDAH podem apresentar desenvolvimento ruim no âmbito escolar, demonstrando uma
oscilação nas avaliações escolares, pois ora prestam atenção nas aulas, ora estão dispersos. O
comportamento hiperativo, a demonstração de exacerbada energia e o intenso movimento podem
afastar as relações de amizade e comprometer os relacionamentos sociais. Outra atitude que pode
ocorrer com os alunos portadores do TDAH é a necessidade de querer dominar algumas brincadeiras,
aumentando o isolamento social. (SILVA, 2003). Também segundo Silva, (2003) alguns autores
discordam:

[...] Há controvérsias entre pesquisadores sobre o fato de ser a impulsividade
responsável por essas falhas em habilidades sociais ou se o déficit em
habilidades ou inteligência social ser um fator em si, característico do DDA,
independente da impulsividade. O fato é que as crianças DDAs (e adultos)
parecem não ler corretamente os sinais sociais emitidos pelas outras pessoas.
(SILVA, 2003, p. 40)

Entretanto, de acordo com Silva (2003, p. 11), “[...] O lado bom de ser DDA é revelado em uma
linguagem redentora e entusiasmada: é a criatividade que brota fértil dessas mentes inquietas e
aceleradas que sempre têm levado a humanidade adiante.” A criatividade pode está presente em
portadores de TDAH, tendo pensamentos fora do padrão que consistem em vários pontos de
criatividades que são consequência da inquietação que eles possuem (SILVA, 2003).

Nessa perspectiva, Silva (2003) afirma que o padrão de normalidade que a sociedade exige de todas
as pessoas é o principal fator que silenciam a liberdade de expressão das mentes criativas e férteis
dos portadores de TDAH:
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[...] Se o problema fosse compreendido, quem sabe tivessem seus talentos
inatos descobertos e desenvolvidos e não acabassem tão massacradas com
exigências de comportamento impecável que, mesmo sendo úteis e
desejáveis em determinados contextos, não fomentam a criatividade e nem
desenvolvem a capacidade de iniciativa. (SILVA, 2003, p. 28)

O modelo atual de escola no Brasil também funciona nesta perspectiva, sendo um dos agentes
inibidores da expressão da criatividade da criança e do adolescente com o transtorno. Nem todas as
escolas públicas e particulares possuem psicólogo escolar que possa diagnosticar o aluno com o
TDAH, para então identificar o potencial que esse discente tem a oferecer. Assim sendo, são
evidenciados estereótipos e julgamentos no círculo de convivência em consequência do padrão de
comportamento exigido na/pela sociedade.

Essa conjuntura da atual metodologia de ensino imposto pelas escolas tradicionais, a “decoreba”,
torna o aluno um “robô” desse sistema de ensino, fazendo com que o aluno apenas estude para obter
uma boa pontuação nas avaliações que estão inseridas no ano letivo. Na perspectiva de obter uma
boa nota nas avaliações, os alunos estarão focados em estudar apenas os conteúdos que serão
cobrados na avaliação, não sendo despertado no discente a curiosidade de ir além e desenvolver a
sua avaliação crítica sobre o espaço geográfico ao qual está inserido.

DISLEXIA E O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE

De acordo com Silva (2009), o TDAH pode apresentar algumas comorbidades, contribuindo para
agravar mais o quadro e apresentando um grande desafio social para o portador. É fundamental
destacar algumas informações para elucidar alguns aspectos da dislexia, sem o objetivo de
aprofundar o assunto.

De acordo com a definição da International Dyslexia Association (IDA) e aceita pela Associação
Brasileira de Dislexia (ABD), a dislexia tem sua origem neurobiológica e é considerado um transtorno
específico de aprendizagem, que tem como característica a dificuldade com a leitura ou a escrita.

De acordo com Azevedo (2010) os sintomas da dislexia apresenta atraso na aquisição das
competências da leitura e escrita, portanto, quando o professor concentra todas as aulas apenas na
escrita, seja ela no quadro negro ou no livro didático, o aluno com transtorno de déficit de
atenção/hiperatividade que também apresenta sintomas da dislexia, seria bastante prejudicado,
devido à dificuldade que o disléxico apresenta nas leituras e nas escritas.

Outro sintoma que dificulta a aprendizagem do aluno é a confusão de algumas letras, sílabas ou
palavras. Outros sintomas podem ser encontrados na dislexia, como problemas na compreensão da
semântica, substituição de palavras por similares, entretanto com significados distintos e dentre
outros.

O disléxico, apesar das dificuldades apresentadas anteriormente, apresenta uma maior facilidade no
campo audiovisual, de acordo com Associação Brasileira de Dislexia, uma das melhores formas para
ensinar a um disléxico é a utilização de imagens, figuras, fotos, evitando utilizar textos de grande
complexidade.

O objetivo de elucidar um pouco da dislexia é mostrar que o transtorno de déficit de
atenção/hiperatividade também pode apresentar comorbidades que podem dificultar com mais
intensidade o processo de aprendizagem do aluno.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/como_trabalhar_a_geografia_e_a_inclusao_de_alunos_que_apresentam_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



COMO INCLUIR O ALUNO COM TDAH NAS AULAS DE GEOGRAFIA

A inclusão de alunos com TDAH é importante para que o discente possa ter a possibilidade de
aprender melhor os conteúdos trabalhados em sala de aula pelo docente. O bullying ocorre em todas
as escolas do mundo, apresentando apenas uma variação de intensidade de acordo com a escola
(FANTE, 2005). Vários alunos já sofreram ou ainda sofrem, de seus colegas, violências físicas e ou
violência psicológica. O bullying, de acordo com Olweus (1991) são as ações físicas e sociais de
cunho negativo que são proferidas a vítima, repetidamente ao longo do tempo por uma ou mais
pessoas que não apresenta uma capacidade de reação de defesa contra o agressor. Essas
agressões contínuas podem trazer sérias consequências para o aluno em sua vida.

Segundo Fante (2005), as vítimas típicas possuem algumas características, como a extrema
sensibilidade, timidez, passividade, submissão, insegurança, baixa estima, alguma deficiência de
aprendizado, ansiedade e aspectos depressivos. Ao analisar essas características é possível
perceber similaridades entre essas peculiaridades entre os portadores de TDAH, já que os sintomas e
as características das vítimas típicas são similares, o que indica que uma parte dos alunos que
possuem TDAH possa sofrer com algum tipo de violência em ambiente escolar.

Para evitar que alunos com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade ou não, sejam vítimas
dos bullying é importante que a direção da escola adote uma política de prevenção, a exemplo de
palestras, onde a escola possa elucidar aos alunos o perigo desse tipo de violência.

Em sala de aula, é fundamental que o professor observe o comportamento dos seus alunos,
principalmente quando essas ações são de cunho agressivo por parte do agressor para com a vítima.
É necessário, na escola, a presença do psicólogo e a participação da direção escolar para repreender
o bullying e evitar que esse tipo de violência se repita mais vezes em ambiente escolar.

O processo de inclusão do aluno com TDAH na turma é processual, podendo não se dar forma
imediata a aceitação do aluno especial por parte dos seus colegas, portanto é necessário que o
professor junto ao psicólogo trabalhem em conjunto para que a turma aceite o aluno com TDAH.

Na escola onde realizei o Estágio Supervisionado em Geografia III, na turma de 9°ano, e por questões
óbvias, preservarei o nome, a idade e o sexo do discente, que apresentava TDAH, relato que este foi
aceito pelos colegas, considerando que no decorrer do estágio esse aluno não vivenciou nenhum tipo
de represália, de forma explícita, e que também não foram registradas queixas ou mudanças de
comportamento no discente.

A aceitação dos colegas de turma se deve ao esforço por parte do professor, que mesmo sem a
presença do psicólogo na escola fez um trabalho com a turma, utilizando continuamente a
conversação. Quando perguntados, os colegas de turma, sobretudo os mais próximos desse discente
com TDAH mostraram aceitação em seu círculo de amizade, sobretudo mostrando conhecimento das
dificuldades de aprendizagem que o discente com TDAH apresentava, disponibilizando-se a ajudá-lo
nas atividades escolares.

Apesar do êxito do professor em fazer a turma aceitar o aluno com TDAH, o trabalho ainda está longe
de ser o ideal, pois na escola ainda falta à presença do psicólogo para fazer o acompanhamento
profissional do discente com TDAH.

Essas dificuldades mostram a verdadeira face da realidade, pois a falta de psicólogos nas escolas
para realizar o acompanhamento dos alunos, independente de apresentar ou não algum tipo de
transtorno, dificulta a melhoria da qualidade do processo de aprendizagem, tendo em vista as
especificidades de cada aluno. Entretanto, quando as ferramentas que possibilitam essas mudanças
positivas não são disponibilizadas, o professor deve fazer o possível para que a turma possa se
adequar ao aluno com TDAH, diminuindo as dificuldades de aprendizagem entre os discentes.
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METODOLOGIAS PARA ENSINAR A GEOGRAFIA

Sabe-se que um dos sintomas mais marcantes do TDAH é o foco seletivo direcionado para
determinados assuntos, ou seja, o aluno com o transtorno apresentará um interesse maior quando o
assunto debatido for do hiperfoco dele, caso contrário, o aluno pode apresentar-se desinteressado
pelo conteúdo abordado pelo professor em sala de aula.

A necessidade do trabalho conjunto do professor-psicólogo é fundamental para se obter êxito no
ensinamento da Geografia, pois é importante que o professor tenha um olhar mais amplo no sentido
de conhecer melhor seus alunos. Refiro-me a um aprimoramento da relação professor-aluno para
identificar, e não me refiro a diagnosticar, considerando os discentes que apresentam comportamento
peculiar e sintomas do TDAH, que devem ser encaminhados ao psicólogo para que o profissional
inicie a avaliação psicológica e caso seja verificado o TDAH, possa diagnosticar o discente.

Se o aluno é diagnosticado com TDAH, é de suma importância que o professor acesse o
conhecimento básico sobre o transtorno, já que nas graduações de licenciatura em geografia, ou pelo
menos nas que prezam a importância da psicologia aliada à educação, e oferecem disciplinas de
psicologia da aprendizagem, mudem a sua metodologia de ensino para incluir no processo de
aprendizagem o aluno com TDAH.

Como o professor pode adequar a sua metodologia de ensino geográfico para que o aluno com o
Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade possa aprender de forma mais atraente Se o aluno
apresentar uma facilidade de memorização através de apresentação de imagens o professor poderá
utilizar essa estratégia para ganhar a atenção do discente, por exemplo, se o conteúdo abordado pelo
professor for meio de transportes o docente poderá trabalhar o tema utilizando mapas, vídeos ou até
mesmo encenação:

• Mapas – O professor poderá utilizar a cartografia escolar para mostrar aos alunos as malhas
viárias, ferroviárias, hidrográficas e marítimas de uma determinada região, podendo utilizar, a
depender da escala do mapa, carrinhos, trens, aviões e barcos de brinquedo ou que
representem o meio de transporte debatido e que sejam proporcionais ao tamanho do mapa,
pedindo para que os discentes se movimentem pelas vias rodoviárias, fluviais ou marítimas
para que aprendam em um microescala como funciona a teoria na prática. No caso do
transporte aéreo o professor pode pedir aos alunos que “sobrevoem” o mapa pousando em
determinadas cidades, nesse caso é importante o docente explicar a diferença do por que o
avião não utiliza as rodovias, ferrovias, rios e mares para circulação dos fluxos;

• Vídeos – Outra ferramenta importante que o professor poderá aplicar em sala de aula, pois a
demonstração de filmes didáticos motiva o processo de aprendizagem, o vídeo tem a
capacidade de tornar o entendimento do assunto mais fácil, de forma mais didática.

• Encenação teatral – O docente poderá demonstrar através da arte a importância e especificar
os meios de transportes. O professor poderá utilizar as cadeiras da sala de aula para
representar os bancos de um ônibus coletivo, de um trem, ou de um avião, e nesse caso fica
critério do professor participar da encenação teatral, pois ele poderá dividir a turma em grupos e
determinar a cada um dos grupos uma interpretação de um modal;

• Colagem – O professor poderá separar a turma em grupos, pedir para que os alunos possam
recortar imagens em revistas velhas dos principais modais e colar em cartolinas, pedindo em
sequência para que os discentes expliquem e mostrem qual tipo de modal existe na sua cidade
e qual deles utilizam no dia-a-dia, ficando a cargo do professor as demais indagações. O
docente pode pedir para que os alunos elaborem mapas imaginários desde que apresentem
vias de transportes, que interliguem os fixos geográficos, ou seja, os alunos “brincariam” de
prefeito criando as capitais uma distante das outras e estradas para que pudessem ligar essas
capitais;
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• Maquete – O professor poderá pedir aos alunos que os mesmos construam o espaço
geográfico coerente com o assunto trabalhado em sala de aula. A maquete permite que o
professor trabalhe com seus alunos as formas de relevo, croquis, dentre outras formas de
representações do espaço geográfico;

• Aulas de campo – O docente poderá abordar em campo o conteúdo que foi trabalhado em sala
de aula, associando a teoria à prática, ensinar aos alunos a analisarem o espaço geográfico ao
qual o Homem está inserido, bem como as relações que este estabelece para submeter,
inclusive, a si e outros “Homens”;

• Rodas de conversas – O professor poderá levar aos alunos discussões sobre o tema da aula,
sempre trazendo para a realidade, já que a geografia permite que possamos associar os
conteúdos que a matéria trabalha com a nossa sociedade. Essa roda de conversa permite que
o professor possa desenvolver a análise crítica do aluno para com o espaço geográfico;

• Croquis – Em uma aula onde o assunto seja localização, o professor pode pedir ao aluno que
desenhe um croqui, permitindo que o aluno retrate o caminho traçado em direção a escola, por
exemplo. Logo após a elaboração do croqui, o professor solicitará que explique o que foi
retratado pelo discente, tentando estimular o senso crítico sobre sua realidade. Peça-o que
analise quais são os serviços públicos que se encontram no caminho por onde este aluno
passa, considerando que essa análise é importante para que o discente compreenda a
formação do espaço geográfico;

• Datashow – O uso do recurso didático tecnológico é importante para que o aluno possa
entender melhor, através de imagens e sons o conteúdo a ser trabalhado pelo professor. A
utilização de slides permite que o docente evite ficar preso ao quadro de giz e aos livros
didáticos, levando aos alunos maior quantidade de imagens de fácil entendimento. O uso do
datashow permite que o professor leve as aulas filmes, documentários ou até desenhos
animados que estejam de acordo com o que o professor esteja trabalhando em sala de aula;

• Imagens impressas – Na ausência do datashow, o professor poderá imprimir algumas imagens
para trabalhar em sala de aula, permitindo aos alunos outras experiências, extrapolando assim,
as imagens dos livros didáticos;

• Lúdico – A utilização por parte dos professores é também uma forma de ensinar, por mais que
muitos tenham a visão negativa e equivocada para com os jogos, brincadeiras e atividades
criativas, é no lúdico que o aluno poderá aprender mais quando comparamos aos tradicionais
métodos de ensino, o quadro, o giz e o livro didático. O professor poderá confeccionar
antecipadamente alguns jogos, que estejam relacionados aos assuntos que serão trabalhados
em sala de aula, e levar até os alunos, a exemplo de jogos de perguntas e respostas que
trabalhem a coletividade para a obtenção das respostas. Entretanto, o lúdico não substitui as
aulas, sendo esse um complemento das aulas dialogadas pelo docente e também como uma
extensão dos livros didáticos;

• Uso das salas de computadores – A tecnologia, sabemos, pode ser um aliado da educação. O
uso dos computadores é essencial para que os alunos rompam com o pensamento equívoco de
que o uso dos computadores seja associado apenas aos jogos ou distrações. Quando o
professor utiliza em aula metodologia que faz uso de computadores, o discente compreende
que o equipamento também se transforma em ferramenta essencial para o estudo, e que o
aluno pode utilizá-lo para inserir novas informações.

Em cada aula de geografia é necessário abordar o conteúdo trazendo para à realidade do aluno, ou
seja, um morador de uma comunidade indígena distante dos grandes centros urbanos provavelmente
não terá acesso a uma estação de metrô, entretanto o aluno poderá utilizar em seu dia-a-dia outro
modal que o docente pode adaptar o conteúdo a realidade vivida pelo discente.

Importante lembrar que os exemplos de metodologia de ensino geográfico descritas acima não se
restringem a apenas um conteúdo específico, essas estratégias de ensino podem ser facilmente
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adaptadas para diversos conteúdos que o professor tenha que abordar em sala de aula.

A importância do uso dos mapas na cartografia escolar, deixando que o aluno interaja e “brinque” com
o mapa é fundamental para a assimilação do conteúdo que o docente passa no momento da aula e é
de importância fundamental para o estímulo da criatividade do aluno com TDAH, uma vez que liberar
a expressão criativa do aluno pode ser fundamental para que o discente possa interagir com os
colegas, melhorando as relações sociais, e ainda permite que o aluno desperte o interesse e o
estímulo para o conteúdo apresentado pelo docente.

A utilização de vídeos didáticos é importante para que o aluno com mais qualidade apreenda o
conteúdo trabalhado pelo professor. Vídeos que evitem cansar a mente dos alunos e que não seja
enfadonho de assistir. O docente poderá assim, conseguir atingir os objetivos planejados para a aula.

O uso da tecnologia é importante para que o processo de ensino e aprendizagem seja melhor
aproveitado, é necessário que a tecnologia seja aliada a educação, em muitos países desenvolvidos,
países centrais, o uso da tecnologia é utilizada em prol da educação.

Outra metodologia que o professor poderá aplicar no aluno com TDAH é adaptar o conteúdo que está
sendo abordado em sala de aula no hiperfoco do discente portador do transtorno. Supondo que o
aluno com TDAH seja fascinado por mapas, torna-se fácil para o professor aplicar a geografia
utilizando mapas, e caso o aluno desperte o hiperfoco em jogos de videogame, também torna-se fácil
trabalhar o processo de produção desse jogo ou até mesmo como esse produto chegou até as mãos
desse mesmo aluno.

Explicando com outras palavras, corresponde a aproximar a Geografia ao aluno com TDAH, mas com
técnicas que podem ser utilizadas em alunos sem o transtorno, trazendo para o cotidiano o conteúdo
que até então parecia distante da realidade vivida pelo discente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essas são algumas das metodologias que o professor de Geografia poderá aplicar em sala de aula
com seus alunos com TDAH, mas que por consequência poderão funcionar muito bem para os alunos
sem o transtorno, retirando o rótulo de aulas chatas, repetitivas e tradicionais, deixando para o
passado recente aquela aula onde o professor fica apenas preso ao livro e ao quadro, ignorando as
subjetividades de cada aluno, de modo a inibir a criatividade do aluno com ou sem TDAH.

A necessidade de uma mudança na educação brasileira é fundamental, uma vez que o atual modelo
não valoriza o desenvolvimento da criatividade e do aproveitamento da verdadeira inteligência que os
alunos com TDAH apresentam, já que o modelo educacional é ultrapassado, permitindo que pessoas
que eventualmente poderiam realizar transformações na sociedade por pensarem “fora da caixa” não
se desenvolvam, tornando várias dessas crianças adultos desestimulados e que precisam vencer
sozinhos as batalhas diárias que um portador do transtorno sem acompanhamento psicológico
vivencia no cotidiano.

Seria insensato ignorar os fatores que dificultam o desenvolvimento dessas metodologias em sala de
aula, a falta de infraestrutura para que os professores das escolas públicas possam trabalhar, como
por exemplo, salas de aula sem a climatização adequada, falta de materiais básicos para o ensino,
indisciplina dos alunos e em várias ocasiões a falta de interesse que demonstra a coordenação
pedagógica. Outra ausência notória é a do psicólogo, em muitas das escolas públicas e do setor
privado, dificultando e até, comprometendo, o trabalho diferenciado com os alunos que apresentam
necessidades especiais.

Outra situação que acarreta dificuldade para a realização do apoio melhor a esses alunos com
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necessidades especiais é o número excessivo de aluno por sala de aula, nas várias escolas públicas
e/ou privadas, sendo muito difícil o estreitamento da relação professor-aluno, e consequentemente, da
identificação de alunos com TDAH.

A falta de disciplina por parte de alguns alunos também dificulta ao professor utilizar as práticas
pedagógicas em sala de aula. Entretanto é necessário entender que o aluno é produto do meio, e se o
aluno advém de origens violentas, por consequência, provavelmente adotará práticas violentas para
com seus colegas de turma ou até mesmo para com o professor. Assim sendo, mais uma vez,
convém reforçar a necessidade da presença do psicólogo na escola, para tentar corrigir os desvios de
conduta.

As metodologias que foram descritas neste artigo foram utilizadas em sala de aula através da vivencia
escolar que o Programa Institucional de Bolsas a Iniciação a ocência (PIBID) e também do Estágio
Supervisionado em Geografia oferece ao acadêmico, dando ao estudante da graduação em
licenciatura oportunidades de observar na prática os problemas enfrentados pelos docentes da rede
pública de ensino no seu dia-a-dia.

Esses métodos de ensino funcionaram bem em alunos com TDAH e também em alunos que não
apresentam o transtorno, tendo como resultados maiores participações dos alunos e melhores
desempenhos na disciplina de Geografia.

Porém, nem pensar em desistir da educação deste país, a luta é constante e nada fácil, abdicar da
educação seria abrir mão dos alunos que podem fazer a diferença, provocar a real modificação na
educação e posteriormente na sociedade brasileira. É necessário dar atenção à aqueles que vivem
sombreados e à margem da educação, pois são comumente das pessoas mais desvalorizadas na
sociedade, que surgem as principais mudanças que impactam a própria sociedade.
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