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A BUSCA DA MÉMORIA ATIVA 

 

MÁRCIA VITAL DOS SANTOS1 

 

RESUMO 

 

 
Palavras-chave: Memória. 

 

Introdução 

Buscando trabalhar com a melhor metodologia e procurando entender meu 

aluno no que eu posso ser útil dentro de suas limitações, procuro entender para 

oferecer, e partindo desse pressuposto que ele que vai me dar, no caso material que 

será trabalhado, começo uma investigação onde será análise o teor de conhecimento 

adquirido pelo meio em que vive, suas habilidades, é o meu aluno que dará os 

mecanismos a seguir, pois é através da prática pedagógica que se inicia o 

desenvolvimento de uma vivência onde o aluno vai perceber-se como parte essencial 

daquele projeto, onde ele é o protagonista de um aprendizado contínuo, onde o fazer, 

faz acontecer o conhecimento esperado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Pedagoga Especialista em Educação Especial, atua na Escola Municipal Paroquial São José em 

Cristalina/GO.. Lotada na Secretaria Municipal de Educação- SME. E-mail: vital.marcia@hotmail.com. 
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Desenvolvimento 

Após uma investigação minunciosa do que ele precisa para aprender, inicia 

então as atividades que serão adaptadas de acordo com cada habilidade e 

experiências trazidas de casa, sempre observando o que o aluno gosta, pois identificar 

o prazer do aluno é primordial para acontecer o aprendizado, somos seres vaidosos 

e que busca ser atraído por coisas interessantes e atrativas, por isso, antes de 

apresentar algo novo é preciso trabalhar o interesse do aluno apresentando a ele algo 

que prenda sua atenção e encha seus olhos de prazer e curiosidade.  

Para estimular a memória de um aluno com déficit intelectual, é preciso 

apresentar um assunto informalmente, para que ele assimile de forma natural, sem 

imposição, se possível usando sua história e o que ele está familiarizado no seu dia a 

dia, pois toda vez que introduzimos uma informação ela deve estar relacionada com 

o que ele vivencia no seu cotidiano para que ele possa fazer associações com algo 

que lhe é familiar e assim ele crie expectativas e anseios pelo aprendizado que lhe 

está sendo proposto. 

Ao longo de muitos anos observei meus alunos e em cada momento percebia 

qual seria a melhor forma de trabalhar a construção do conhecimento, pois sabemos 

que cada indivíduo traz suas experiências e particularidades, para Vygotiski o 

desenvolvimento cognitivo em cada fase da vida vai acontecer  de acordo com a  

vivência e experiência vivida através do onde habita, e que existe milhões de 

possibilidades de acordo com cada experiência obtida durante o desenvolvimento 

cognitivo e físico. 

 

O aprendizado é mais do que a aquisição da 
capacidade para pensar; é a aquisição de muitas 
capacidades especializadas para pensar sobre 
várias coisas. 

 Lev Vygotsky 

 

Durante anos de trabalho com crianças com déficit intelectual observei o que 

o meio pode fazer no desenvolvimento da criança, quanto mais oferece informações 

mais a criança amplia suas experiências e aptidões para ter iniciativa e habilidades 

diversas, o ser humano necessita ser estimulado o tempo todo e não é diferente com 

o deficiente intelectual, sendo estimulado o cérebro desenvolverá mecanismos para 

assimilar de forma natural conhecimento. Para que om aluno tenha êxito é preciso que 

o professor e comunidade escolar conheça intimamente a vida da criança; como sua 
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origem, carências e dificuldades, para só então criar um planejamento que lhe ajudará 

desenvolver suas potencialidades. Quando o meio que a criança vive é muito carente 

de informação e novidades cabe ao professor e a escola tentar sanar essa carência 

oferecendo  ao aluno oportunidade de conhecer através da prática pedagógica 

situações que venha fazer ele conhecer e interagir com informações que fazem parte 

do mundo que ele ainda não conhece, é fundamental que o professor dê oportunidade 

para que o aluno tenha acesso ao que o mundo oferece de bom. 

Portanto para Vygotsky o que importa é o ensino que tenha significado 

relevante no seu dia a dia onde a criança entenderá que é importante aprender pois 

há um significado para a vida, tanto o aluno com deficiência quanto o dito normal 

precisam o porquê e o para que aprender e se inteirar do mundo que o rodeia. 

Crianças com deficiência intelectual apresenta dificuldades para desenvolver 

as atividades propostas em sala de aula na rotina, não compreende ideias abstratas, 

e também tem dificuldade de estabelecer relações sociais, obedecer a regras que não 

consegue compreender, realizar atividades simples do dia a dia, como valores 

monetários e cálculos.  

A compreensão e argumentação dessas crianças precisa ser estimulada para 

facilitar o processo de desenvolvimento intelectual onde ele irá participar de um mundo 

que lhe ofereça meios para que ele faça parte e seja incluído na sociedade. É ai que 

entra o Atendimento Educacional Especialização- AEE, onde depois de passar por 

uma triagem profissionais capacitados será atendido na sala do AEE. 

Existem diversas causas e são muito complexas, as mais comuns são as 

genéticas, como complicações perinatais, má-formação fetal ou problemas durante a 

gravidez, como algum tipo de dependência química por parte dos pais, a desnutrição 

da mãe durante a gravidez, envenenamento por metais pesados durante a infância e 

adolescência acarreta problemas graves no desenvolvimento intelectual de uma 

pessoa. Por isso que é na escola que geralmente descobre os transtornos quando é 

observado as dificuldades para interpretar conteúdos abstratos, é aí que o professor 

do AEE entra para estimular as competências e habilidades que as crianças tem, 

propondo metodologias diferenciadas as suas limitações e assim redimensionar o 

conteúdo com relação as formas de trabalho com o aluno, flexibilizando o tempo para 

a realização das atividades propostas e criar estratégias diversificadas atendendo 

sempre a individualidade do aluno e a interação com os colegas. 
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Conclusão 

Portanto é de suma importância que o aluno com deficiência intelectual tenha 

todo direito de ter acesso a escola regular, e a sala de recurso multifuncional, onde 

realizará atividades complementares e não substitutivas ou em caráter de reforço dos 

conteúdos trabalhados em salas regulares. 
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