
1 
 

ESTÍMULO E AVALIAÇÃO DA MEMÓRIA E ATENÇÃO EM 

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

  

Senir Almeida Silva Ramos1 

Escola Municipal José Gomes Gonçalves 

 

RESUMO 

O presente trabalho busca abordar acerca da deficiência intelectual, apresentando 

seu conceito e aspectos mais relevantes. Ademais, apresentaremos como pesquisa 

de campo a intervenção realizada com uma criança com DI, no intuito de debater a 

importância do estímulo da memória e atenção e avaliar práticas pedagógicas 

importantes a serem inseridas no cotidiano da criança, a fim de proporcionar melhorias 

na vida e na convivência social e alguma independência pessoal. Objetivamos 

analisar o estímulo da memória e atenção em crianças com deficiência intelectual a 

partir de atividades diárias e também ponderar a importância das atividades feitas 

através das salas de recursos multifuncionais que auxiliam no desenvolvimento 

dessas crianças. Justifica-se o presente debate em virtude de a educação e a 

formação cidadã ser direito de todos, sem quaisquer discriminações, por esse motivo, 

utilizou-se da metodologia bibliográfica, como livros e artigos científicos, a fim de 

consolidar as premissas envolvidas nos objetivos desse trabalho. Conclui-se que a 

intervenção pedagógica que envolva atividades do contexto do aluno com DI, atrelada 

ao estímulo da memória e atenção são bastante significativas no desenvolvimento 

cognitivo e social da criança com DI. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As práticas pedagógicas e o processo de ensino com crianças com deficiência 

intelectual devem refletir ações planejadas que desenvolvam os aspectos 

psicomotores, posto que a deficiência intelectual trata-se de um transtorno do 

desenvolvimento. O desenvolvimento psicomotor de uma criança com DI é diferente 

daquele da criança considerada normal. 

O presente artigo busca explanar sobre o desenvolvimento cognitivo da criança 

com deficiência intelectual, abordando sobre a sala de recursos multifuncionais, 

embasado na pesquisa de campo, uma intervenção pedagógica que teve por objetivo 

estimular a memória, a atenção e a concentração, avaliando a aprendizagem 

perceptivo-discriminativa.  

Justifica-se a presente abordagem em razão da relevância do conhecimento, 

possibilitando pais e professores diagnosticarem precocemente e direcionarem 

atividades às competências necessárias à autonomia e progresso. 
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A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E A INTERVENÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

A criança com DI apresenta nível de comportamento e cognição abaixo do 

esperado, além de lidarem com dificuldades na adaptação do ambiente, tornando-as 

dependentes na realização e compreensão das atividades, costumam sentir 

dificuldades no inter-relacionamento e também na fala, evitando realizar atividades ou 

imitando outras pessoas. 

De acordo com Vygotsky (1983) e Leontiev (1978), as crianças com “atrasos 

mentais” estudam um tempo a mais e aprendem menos que crianças normais. Ele 

acredita que os aspectos biológicos não são determinantes, independentemente de 

ter ou não alguma deficiência. A aprendizagem depende das oportunidades advindas 

das relações que o indivíduo possua. 

De outro modo, Piaget acredita que as aptidões intelectuais não se subordinam 

às estruturas, tendo como primeiro o aprendizado e, depois, o desenvolvimento. 

Conforme apontam Pereita et al (2015), em virtude do baixo desempenho nas 

habilidades da memória operacional auditiva e viso espacial, atividades que estimulem 

a memória são relevantes ao desenvolvimento da criança com DI. 

Na pesquisa de campo realizada, foram colocados diversos desafios, a fim de 

estimular e avaliar a memória. Com o auxílio da família, elaboramos atividades a 

serem feitas por cinco dias. No dia seguinte a cada atividade, a criança com DI era 

questionada qual fora a atividade do dia anterior.  

As atividades cadenciadas foram: (1) organização de roupas; (2) estar ao ar 

livre e identificar sons; (3) assistir ao filme folclórico “A lenda da Iara”; (4) separar 

alimento de produtos de limpeza; (5) algum auxílio na preparação de refeição. Fora 

concluído que o desempenho da aluna foi razoável no que se refere à atenção e 

memorização. Os elementos que ela mais recordou foram àquelas que faziam relação 

de imagem e pessoas. Ela relembrou as roupas que “dobrou”, alguns elementos 

utilizados, como o sabão, o arroz e feijão, do filme que assistiu na casa da avó, tendo 

dificuldade na fala ao mencionar “Arara”, referindo-se à Iara, além disso, repetia a 

palavra “avó” como alusão ao filme. 
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Dessa forma, após as análises e avaliações descritas, acredita-se que salas de 

recursos multifuncionais são imprescindíveis ao desenvolvimento dessas crianças, 

posto que, como complementadores da escolarização, podem fomentar atividades 

cognitivas em diversas áreas do conhecimento, priorizando adaptações às crianças. 

Recursos como dispor de fontes de letras grandes e imagens em bom contraste com 

o papel, atividades de associações (ex.: significados e seus significantes), delimitação 

de espaços às respostas, sempre em correspondência ao máximo da realidade da 

criança.  

Assim sendo, conclui-se que a intervenção pedagógica fora bastante 

significativa e positiva ao estímulo da memória e atenção da aluna com DI, embora 

seja um trabalho gradativo, uma vez que, por meio de perguntas e atividades 

cotidianas, a estudante buscou relembrar os passos dados nas atividades do dia 

anterior, bem como, ao final, conseguiu relembrar de algumas realizadas ao longo da 

semana.  

Ademais, observou-se que as atividades que envolveram seus familiares 

próximos foram os mais ativos na memória da criança e a partir da repetição de 

elementos visíveis diariamente, juntamente com a repetição de perguntas fez com que 

a criança estivesse mais ávida a memorizar, estimulando, desse modo, a memória e 

atenção do que fez durante o dia, e durante a semana, assim também como 

impulsionou a criança à autonomia e independência na realização das atividades mais 

simples, como auxiliar na preparação de alimentos e a dobras as roupas, promovendo, 

logo, mais atividades de exercícios mentais. 
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