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RESUMO 

 
A presente investigação resulta de uma preocupação pessoal e profissional relativa ao 

desenvolvimento das crianças com deficiência intelectual, o ensino e aprendizagem de 

cada um, tendo em mente o espaço, e o tempo de cada criança é de suma importância 

que esse processo seja significativo e que tenha um reforço positivo mantendo o aluno 

motivado com relação a que habilidade ele irá desenvolver. 
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INTRODUÇÃO 
 
Considerando-se que a criança com deficiência intelectual apresenta dificuldades em 

assimilar conteúdos abstratos, faz-se necessário a utilização de material pedagógico 

concreto, e de estratégias metodológicas práticas para que esse aluno desenvolva suas 

habilidades cognitivas e para facilitar a construção do conhecimento. Os jogos e 

brincadeiras são estratégias metodológicas que apresentam as duas características 

acima citadas. Proporcionam a aprendizagem através de materiais concretos e de 

atividades práticas, onde a criança pode criar, refletir, analisar e interagir com seus 

colegas, com o professor e familiares. Diante das oportunidades que o 
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educador pode oferecer constituem o diferencial qualitativo no desenvolvimento 

do aluno. Em relação a prática com alunos que apresentam deficiência 

intelectual, a utilização do lúdico permite, segundo Vygotsky, a redução de 

zona de desenvolvimento proximal, que significa a distância entre o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial da criança, e 

também favorece a revisão do papel do professor como um mediador que 

auxilia na busca de soluções para os conflitos cognitivos, criando  

possibilidades de intervenção que permite elevar o conhecimento do mesmo. 

Desta forma, para que uma aprendizagem significativa possa acontecer, faz-se 

necessário investir em ações que potencializem a disponibilidade do aluno para 

aprender. No entanto, na aprendizagem do aluno com deficiência intelectual, 

essa disposição para aprender não depende somente dele, mas demanda que 

a prática didática propicie condições para que essa atitude favorável se 

manifeste e prevaleça. 

 

 
INTERVENÇÃO E ANÁLISE 

 
 
 

Em todo momento somos surpreendidos por processos de aprendizagem, pois 

em qualquer situação observam-se procedimentos da construção do 

conhecimento, sendo essa situação mais aparente nas fases iniciais da 

infância, nas quais a criança sempre está pronta para conhecer algo diferente 

como: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a 

conhecer, conforme salienta Delors (1998). 

De acordo com Vygotsky (1991), a aprendizagem é um processo contínuo e a 

educação é caracterizada por saltos qualitativos de um nível de aprendizagem 

a outro. 

E segundo Oliveira (1992), a aprendizagem desperta processos internos de 

desenvolvimento que somente podem ocorrer quando o indivíduo interage com 

outras pessoas. No entanto, a aprendizagem é uma construção permanente de 

cada um de nós e da coletividade, sendo um fenômeno complexo do qual é 
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necessário conhecer as várias fases de desenvolvimento do ser humano. 

Portanto, destaca-se a seguir as áreas do desenvolvimento classificadas como 

área cognitiva, área motora e área afetiva-emocional. 

Considerando os conceitos de aprendizagem apresentados, foi elaborado um 

programa de intervenção pedagógica, contendo formas de se trabalhar com 

uma criança com deficiência intelectual, por meio de atividades e brincadeiras 

que desenvolvam a atenção, memória e concentração. Como isso poderia ser 

realizado? Através de estudos de como uma criança se comporta no decorrer 

de cada atividade proposta, foi desenvolvido estímulos para que a criança 

possa interagir em atividades que tragam significado para ela. 

Esses estímulos podem estar incluídos em atividades de sua rotina como: 

 
 Organizar seu quarto; 

 Ajudar no preparo de um alimento; 

 Organizar gavetas; 

  Vestir-se sozinho; 

E brincadeiras como: 

 Esconder objetos; 

 Atividades de coordenação motora fina e ampla; 

 Jogo da memória; 

 Brincadeira de detetive; 

 Boliche de copos; 

 Brincadeira de empilhar; 

 Jogo de esconder bolinha em um copo; 

 Amarelinha; 

 Atividade grafo motora; 

 
Outra característica da deficiência intelectual que pode comprometer o 

aprendizado é a dificuldade de comunicação, no entanto a inclusão de 

músicas, leituras com entonação apropriada, poemas e parlendas ajuda a 

desenvolver a oralidade. 
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Foi incentivado um processo de intervenção junto à família para a realização 

de atividades como as sugeridas acima. Nesse processo percebeu-se o 

desenvolvimento de cada criança com relação a área que estava sendo 

trabalhada, e a participação da família para o bom rendimento de cada criança. 

E os resultados foram apresentados através de vídeos, fotos e áudios. A 

participação em cada atividade alcançou o que era esperado, a criança foi 

motivada se sentindo protagonista naquele momento, que lhe era dado um 

certo comando como: ‘’ Agora nós vamos escolher uma roupa que você irá 

vestir, a mesma ia até seu guarda roupa, escolhia sua roupa, vestia, em 

seguida mostrava características como: cor, se tinha manga cumprida, se era 

estampada, chegando a repetir esse processo várias vezes’’. 

Através dos resultados de cada atividade proposta e desenvolvida percebe-se 

a função e a importância da sala de recursos. Arnal e Mori (2007, p.3) alertam 

para o fato de que a sala de recurso só pode ser considerada instrumento de 

inclusão ‘‘[...] desde que consiga atender à diversidade, assegurando ao aluno 

a inclusão em situações de aprendizagem no ensino regular.’’ 

Esse momento de intervenção nos leva a uma análise de que todo tipo de 

esforço da parte do aluno em desenvolver a atividade, do professor do 

atendimento educacional especializado e da participação da família nesse 

processo de desenvolvimento da atenção e memória sempre são válidos e 

recompensadores, pois vemos os resultados e a satisfação dos alunos ao 

alcançarem seus objetivos. 

‘’As crianças não devem aprender pela força e severidade, cabe ao 

professor encaminhá-los para que se divirtam com suas mentes, para que 

o mestre seja capaz de descobrir com precisão a tendência peculiar do 

gênio que existe em cada um’’. (Platão) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A experiência nesse processo de intervenção possibilitou compreender que a 

criança com deficiência intelectual precisa de estímulos para que ela possa 

desenvolver a atenção e concentração. Contudo, para que esse processo 

ocorra ele precisa ter uma perspectiva criativa contribuindo para a construção 

do sujeito autônomo. ‘’Muitos comparam o trabalho do professor com o do 

artista, destacando como fundamentais os aspectos da criação individual’’ 

(VYGOTSKY,2003, p.296). Criar produz maior envolvimento com a tarefa e 

satisfação pessoal. Devemos fazer com que os alunos se sintam realizados 

com atividades que lhes dão essa possibilidade de criar. 
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Explorar texturas, movimentos 

de pressão e encaixe. 

Desenvolver aspectos 

psicomotores. 

Desenvolvimento de habilidades de 

destreza tátil. 

Estímulo da atenção, concentração e 

coordenação motora fina. 

ANEXOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


