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RESUMO 

O presente trabalho visa melhor compreender a memória e atenção do aluno com 

deficiência intelectual. Encontrar meios entre os recursos e os estímulos que 

possam facilitar o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno com deficiência. 

Para que assim possamos conscientizar a comunidade escolar juntamente com a 

família a importância dos estímulos e dos recursos adequados, verificando e 

respeitando as limitações de cada um para obter um aprendizado de qualidade. 
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INTRODUÇÃO 

 São muitos os desafios encontrados pelos professores e por que não dizer pela 

família também. A difícil tarefa é encontrar meios, recursos que possam atender 

os alunos com deficiência intelectual e garantir a eles um ensino de qualidade. 

Sabemos que o aluno com deficiência intelectual tem mais dificuldade de se 

concentrar e memorizar o que é ensinado a ele. Daí surge os questionamentos e 

os desafios travando uma longa luta de experimentos de erros e acertos. 

 O motivo desse trabalho é relatar informações de experiências que 

possam ajudar a compreender os professores e familiares, a experimentar o 

desafio de novas práticas de ensino aprendizagem, tentando compreender a 

dificuldade de cada um, e buscar métodos que possam contribuir para facilitar o 

desenvolvimento dos alunos. 

 Mas para a maioria dos professores da sala regular a busca de 

metodologias e recursos diferenciados, acabam sendo uma tarefa muito cansativa 

e estressante, sendo assim acabam deixando o aluno sem muito auxílio e 

recursos que possam ajudar no seu aprendizado, as vezes é mais fácil falar que o 

aluno não aprende do que encontrar meios para ajudar ló no seu aprendizado. E 

isso muitas das vezes acaba rotulando o aluno como aquele que não aprende, 

que não memoriza, que esquece hoje o que foi ensinado ontem, tornado um 

trabalho difícil e repetitivo.  

 Há séculos a memória desperta interesse dos estudiosos de diversas 

áreas do conhecimento humano, visto ser um processo cognitivo intricado com 

outras esferas psicológicas, como: a linguagem, o pensamento e a construção de 

identidade (Bergson,1881/1998; Piaget, 1979; Izquierdo,2002; 

E observando meus alunos com deficiência intelectual, algumas 

características específicas devem ser levadas em conta no processo ensino 

aprendizagem e no desenvolvimento de cada um. Primeiro devemos conhece ló 

bem, analisando o gosto e as preferências de cada aluno, passar a saber como é 

o seu cotidiano, cultura familiar e levar em conta toda sua bagagem de vida. 

Exemplo: se o aluno é da Zona rural, seu conhecimento está voltado para o 

campo, animais, plantas e os rios etc....  

Dessa forma acredito, que fica mais fácil chamar atenção do aluno, por que 

tem conhecimento do que eu estou falando, assim facilitamos a aprendizagem, 

pois é algo do seu cotidiano e conhecimento, além do aluno interagir melhor, torna 

o aprendizado mais prazeroso. Outro fator que achei de extrema importância é o 

empenho e a dedicação dos pais, filhos que recebem mais estímulos, mais 



 

 

atenção e são instigados constantemente de forma gradativa à acreditar no seu 

potencial, não deixando a responsabilidade só para a escola, com parceria os 

resultados são visíveis. 

 

O PROCESSO DE MEMORIZAÇÃO E ATENÇÃO DO ALUNO COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 

O aluno com deficiência intelectual, apresenta dificuldades de assimilar e 

memorizar conteúdos abstratos exige material concreto e de novas estratégias 

metodológicas, recursos que possam auxiliar e facilitar que o mesmo desenvolva 

suas habilidades cognitivas e um aprendizado significativo. Jogos e brincadeiras 

podem proporcionar o aluno um momento de descontração, aprendizado 

prazeroso e a descoberta de novas habilidades. 

PIAGET (1975), valorizar a prática lúdica para o desenvolvimento infantil, 

seja harmonioso, pois tal atividade propicia a expressão do imaginário, a aquisição 

de regras e a apropriação do conhecimento. 

E pensando no aluno com deficiência Intelectual essa prática também pode 

proporcionar não só um aprendizado prazeroso mais sim, um recurso de 

assimilação para melhor memorizar o que o aluno precisa aprender e desenvolver 

uma sequência de habilidades. Pois são nessas brincadeiras, jogos de 

competições que podemos observar o potencial de cada aluno.  

Partindo dessa concepção, este material aborda primeiramente as teorias 

do desenvolvimento e da aprendizagem propostas por Piaget e Vygotsky, 

destacando a contribuição dos jogos para esse desenvolvimento, segundo a 

opinião desses dois pesquisadores, traçando um paralelo entre a teoria 

construtivista de Piaget e o sócio-interacionismo de Vygotsky. 

Os jogos se tornam bastante atraentes e receptivos entre os alunos, pois 

gera o entusiasmo, o sentimento de competição. Isso eu pude observar na minha 

prática pedagógica, sem falar que quando você prepara uma aula que envolve 

jogos, você vai está trabalhando várias partes do corpo e ao mesmo tempo a 

memória, a autoestima do aluno. 

Durante uma intervenção pedagógica, aplicada com ênfase no 

desenvolvimento cognitivo, mais precisamente nas áreas de atenção e memória, 

onde, a proposta foi uma gincana utilizando todos os cômodos da casa, e o que foi 

muito interessante que as mães também participaram e contribuíram para a 

brincadeira ficar mais interessante. Devido a pandemia e o distanciamento social, 

realizei uma chamada de vídeo, onde relatei todas as instruções e acompanhei de 



 

 

perto todo o desenvolvimento e o envolvimento do aluno na brincadeira, mas eles 

não imaginavam que estavam sendo avaliados. Em cada cômodo da casa pedi ao 

meu aluno que buscasse dois objetos com uma determinada letra inicial, pedi algo 

que eu sabia que tinha em cada cômodo, teve caso em que o aluno conseguiu 

trazer com rapidez e autonomia, já outro ficou gritando a mãe, ou voltava dizendo 

que não tinha esse objeto com essa letra. 

Os objetos eram colocados em cima de uma mesa, no final fizemos uma 

revisão falando onde tinha encontrado cada um, depois escrevemos o nome dos 

mesmos. No dia seguinte, voltei com a chamada de vídeo e realizei perguntas, na 

intenção de saber se eles lembravam dos objetos encontrados em cada cômodo 

da casa, no primeiro dia foi fácil quase todos acertaram, no segundo dia já tinham 

esquecidos alguns ou confundia o objeto com o cômodo citado. No quinto dia não 

lembrava de todos os objetos pedidos, mesmo porque perguntei de detalhes tipo a 

cor da camiseta, do copo, do balde, como era a bacia, se o sapato era de 

cadarço? Foi preciso intervenção para recordar. Com essa atividade trabalhei a 

atenção, a memória, mas também foi trabalhado a iniciativa própria, a raciocínio 

lógico, independência e a autoestima. Pude perceber que o objeto de mais 

convivência deles teve maior memorização e facilidade de lembrar, tipo o 

brinquedo, o boné, a bola, o controle da TV ao contrário do balde, da panela, da 

vassoura, da toalha, esses itens que foi cenário da gincana no quinto dia já não 

existia mais na memória deles. 

 

PIAGET acredita que a aprendizagem se subordina ao desenvolvimento e 

tem pouco impacto sobre ele. Com isso, ele minimiza o papel da interação social. 

VYGOTSKY, ao contrário postula que o desenvolvimento e aprendizagem são 

processos que influenciam reciprocamente, de modo que, quanto mais 

aprendizagem, mais desenvolvimento. 

E analisando o perfil dos meus alunos com deficiência intelectual, fica claro 

que o aluno que recebe mais informações, mais estímulos, que são inseridos 

como seres capazes, tanto no meio familiar como na sociedade, apresentam mais 

facilidades de aprender, e de desenvolver habilidades, tal vez não voltada para 

conteúdos e currículos. Mas sim desenvolvimento, que lhe dará autonomia e 

independência. 

Percebe-se que há alunos que não conseguiu desenvolver a leitura, onde a 

aprendizagem acadêmica se limita a conhece o alfabeto e as letras que compõe 

seu nome e os números de 1 a 10. Mas ele é uma pessoa inserida na sociedade, 

numa família que estimula e oferece à ele todas as ferramentas para o 



 

 

conhecimento. Ele não sabe ler e nem escrever, mas sabe falar e debater sobre 

vários assuntos tais como: política, religião, agricultura, sabe o que quer tem seus 

gostos e preferencias etc. Não conhece os números mas sabe e lembra de todas 

as datas comemorativas, está sempre ligado no dia da semana e o mês corrente, 

conhece o valor de cada cédula em real. 

Acredito que isso só foi possível devido, as informações os estímulos que 

foram oferecidos a ele. Essas características explicam que o meio social pode sim 

influenciar o desenvolvimento cognitivo de um aluno com deficiência ou não, pois 

conhecimento gera desenvolvimento. E o desenvolvimento do aluno com 

deficiência é visível, quando ele recebe estímulos, é incluído nas atividades 

diárias, incentivado pela família, que continua o trabalho que é realizado na 

escola. Essa parceria e envolvimento de ambas partes, não encoraja só o aluno, 

mas também todas as pessoas envolvidas nesse processo de ensino 

aprendizagem. 

REVIERE (1985, p.73), baseado em Vygotsky, afirmou que o 

desenvolvimento humano só pode ser compreendido como uma síntese produzida 

pela influência de duas ordens genéticas diferentes: a maturação orgânica e a 

história cultural. De um lado, estaria a evolução biológica da espécie, que se 

expressou no processo ontogenético de maturação, por outro lado, o processo de 

desenvolvimento histórico, de evolução cultural, segundo o qual as relações 

sociais são fundamentais para o desenvolvimento das funções psicológicas de 

cada pessoa. 

É muito importante apresentar ao aluno forma de pensamentos, diferentes 

ideias, elaborar critérios para avaliar habilidades que o aluno tem, e aquelas que 

poderão adquirir outras habilidades. Percebemos muitas vezes que certas 

atividades não são atrativas, por isso não estimula os alunos, devemos pensar em 

algo atraente, voltado a sua realidade ou cultural, pois assim tem mais chance do 

mesmo despertar o interesse e o entusiasmo pela aprendizagem e facilitar a 

memorização. 

Esse artigo tem como objetivo principal compreender os processos e os 

desafios da memória, e como já havia dito, que guardamos na memória aquilo que 

é importante e interessante para nós, fica a dica da importância de conhecer 

nosso aluno, conhecer suas preferencias, está atendo o que mais prende sua 

atenção, para depois encontrar meios de ensina-lo. 

 

 



 

 

A importância dos estímulos para o desenvolvimento do aluno com 

deficiência. 

O desenvolvimento cognitivo do aluno com deficiência, as vezes assusta o 

professor, pela falta de conhecimento que o mesmo se limita em saber. Sendo 

assim, a maior parte dos professores encontram dificuldades de lidar e 

proporcionar o aluno com deficiência um aprendizado de qualidade que respeite 

suas limitações, que tenha propósito, significado que possa desenvolver 

habilidades e ser verdadeiramente incluído na sala regular, como um aluno que 

aprende. 

Pois é frequente observar alunos com deficiência, inserido na sala regular, 

ali num canto da sala, onde é oferecido à ele um desenho para colorir ou fazer 

uma colagem, sem proposito nenhuma de aprendizagem. Sala cheia, uma 

proposta pedagógica a cumprir, adequar currículo e recurso, seria mais um 

trabalho que para muitos não surge efeito. 

Muitas das vezes o professor esquece, que transformar sua prática 

pedagógica com a diversidade, respeitando as diferenças do outro, criando uma 

ponte afetiva, compartilhando experiências, possibilitando a interação de alunos, 

famílias e toda comunidade escolar em conviver com semelhança nas diferença, 

que possibilite melhorar a situação de cada membro da comunidade educativa, 

pautando no compromisso e nas atitudes ,em que aluno e professor se percebam 

e participem de uma comunidade na qual possam encontrar apoio mútuo. Assim 

diz BOOth e Ainscow (2000). 

Sabemos sim, que o aluno com deficiência tem mais dificuldades para 

apender, gasta mais tempo principalmente para memorizar e assimilar, precisa de 

mais auxílio e atenção diferenciada do professor. E os estímulos são fundamentais 

para o seu desenvolvimento que será lento, no seu tempo e com respeito as suas 

limitações. 

Acredito eu, que se focarmos mais nas possibilidades de novas estratégias, 

acreditar na capacidade do aluno, favorecer a ele instrumentos necessários, que 

possam auxiliar e contribuir para seu desenvolvimento, seria menos sofrido do que 

ficar inventado atividades sem propósito para o aluno fazer, algo só para passar o 

tempo ou fazer de conta que está incluído na sala comum. Subestimar a 

capacidade do aluno pode ser um erro gravíssimo, pois estamos negando o direito 

de ele aprender 

 

 



 

 

A importância da sala multifuncional para o desenvolvimento do aluno com 

deficiência intelectual. 

 

A Sala de Recursos Multifuncional tem por finalidade de atender os alunos 

com deficiência Intelectual e Múltipla, com o objetivo de suplementar e flexionar o 

currículo da sala regular. A sala do AEE tem como objetivo orientar, oferecer 

suportes e ser mediadores com professores que trabalham com alunos com 

deficiência assim diz GOMES. A. L. 

O atendimento desses alunos, é voltado em trabalhar o seu potencial e 

desenvolver habilidades, no sentido de eliminar barreiras que prejudiquem as 

possibilidades de aprendizagem na sala comum. 

Desenvolvemos metas de adequação curricular, revemos formas de 

planejar e orientar os professores da sala regular como deve ser trabalhado com 

esse aluno. Temos como objetivo também, construir e adequar materiais que 

possam auxiliar no desenvolvimento de suas habilidades.  

Trabalhamos áreas: Motora, cognitiva e comunicativa, socioafetiva e 

atividades da vida autônoma, de uma forma lúdica e dinâmica. No Atendimento 

Educacional especializado, o professor deve trabalhar atividades que facilite 

vencer barreiras, que encorajem o aluno a vencer desafios conquistando 

independência e autonomia. 

Durante os atendimentos, propiciamos ao aluno, momentos de liberdade, 

desafios e atividades concretas, de experimentos, onde o aluno possa lidar com 

suas emoções e construir sua inteligência. Tais como: jogos pedagógicos 

diversos, oficina de pintura, blocos lógicos, brincadeiras, músicas, imagens, atelier 

atividades físicas etc... 

Promover e garantir atividades que contribuam para a aprendizagem de 

conceitos, situações vivenciais que possibilitem ao aluno organizar o seu 

pensamento, considerando as suas especificidades cognitivas, valorizando o seu 

conhecimento e lançamento novos desafios.  

É um trabalho que exige muita dedicação, amor e comprometimento, pois 

ao contrário será impossível adquirir resultado positivo, também temos a 

responsabilidade de estar sempre atentos a esses alunos, garantindo a inclusão 

correta no ambiente escolar e orientando famílias da importância da continuidade 

do trabalho que realizado na escola. 

 



 

 

CONCLUSÃO 

A inclusão nos coloca diante de um cenário de inúmeros desafios, pois 

encontramos vários obstáculos, negação, medo, insegurança, resistência, 

restrições e falta de empatia. 

Mas isso fica pequeno, diante da grandeza e da satisfação ao ver um aluno 

dando seus primeiros sinais de desenvolvimento, poder compartilhar um sorriso 

após conseguir realizar sua atividade, ver seus olhos brilhando com vontade de 

vencer desafios, me faz acreditar cada vez mais no que faço e ter mais energia 

para continuar lutando e defendendo os direitos do aluno com deficiência. 

O aluno com deficiência intelectual, apresenta mais dificuldade de 

aprender, de memorizar, exige mais comprometimento, adequação de currículo, 

estímulo e atenção diferenciada do professor, e isso causa um certo desconforto, 

uma sensação de mais trabalho por algo que para ele, não vai ter muito resultado.  

Durante a intervenção, pude perceber particularidade de aprendizagens 

entre os alunos com deficiência intelectual, e posso afirmar que foi de grande 

aprendizado não só para os alunos como para mim também, pude observar 

recursos que podem auxiliar na memorização, a criatividade, autonomia, 

afetividade e também momentos em que o aluno aprendia sem se sentir 

pressionado. 

Houve um momento de interação, professor, aluno e família, no início os 

alunos se sentiam inseguros, mas os incentivos e os estímulos deixaram 

encorajados, competitivos e com a autoestima elevada, acredito que esses 

momentos ficaram marcados na sua memória, deixando registros de 

aprendizagem. Pude observar diversas dificuldades dos alunos e a necessidade 

de serem mais instigados, orientados, chegando à conclusão que a família pode 

contribuir muito nesse sentido. E que o ambiente de estudo é fundamental, que os 

recursos e as estratégicas metodológicas são fundamentais, principalmente 

quando se trata de um aluno com deficiência intelectual.  

O trabalho contínuo, com propósito de aprendizagem, oferecendo 

ferramentas adequadas, assim teremos resultados positivos na nossa proposta de 

trabalho. 
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