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RESUMO  

Falar sobre o processo de aprendizagem da pessoa com deficiência intelectual nos 
leva a refletir não só sobre esse aspecto, mas também sobre seus limites, 
possibilidades e capacidades de aprendizagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pessoa com deficiência intelectual encontra diversos empecilhos para 

participar da educação escolar decorrentes de suas dificuldades de aprendizagem e 

da forma como se organizam as propostas educacionais das escolas. Grande parte 

deles são prejudicados pela falta de estímulos adequados às suas possibilidades 

cognitivas, ocasionando perdas consideráveis no desenvolvimento de sua 

aprendizagem. 

A insegurança e o receio são sentimentos que fazem parte da vida dos 

professores quando precisam se adequar a essa realidade, que na sua grande 

maioria, não tiveram preparação acadêmica suficiente para lidar e avaliar o 

desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. 

 

 

2 MEMORIZAÇÃO ATRAVÉS DA ATENÇÃO, FUNÇÃO VITAL NA 
APRENDIZAGEM 

O cérebro aprende, porém, essa aprendizagem dependerá dos estímulos. 

Para recebê-los de forma adequada, é preciso desenvolver a atenção que está 

ligada à sua dinâmica de produção, porque o cérebro é muito sábio e filtra somente 

o que é importante e significativo para ele. Daí a importância de os professores 

conhecerem o funcionamento do cérebro para que de fato suas aulas sejam 

momentos onde os estudantes aprendam com motivação, o que também é um 

componente fundamental para a aprendizagem. 
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Quando não há motivação e estímulos adequados o cérebro não se emociona 

para aprender, e por isso não produzirá atenção que o leve ao conhecimento. 

Para que haja aprendizagem, a atenção é fundamental, porém o que vai 

provocá-la é a construção da memória. Se não tiver atenção naquilo que se faz, não 

haverá memória, e sem memória não há aprendizagem. 

Segundo Jojemima Mesquita, psicopedagoga e estudiosa do assunto,  nós só 

aprendemos e construímos memória se tivermos atenção. Portanto se o aluno tem 

atenção para produzir conhecimento ele produzirá memória, e se o cérebro entende 

que esse conhecimento foi significativo, ele vai se entusiasmando pelo 

conhecimento e vai desenvolvendo outras habilidades.  

Baseando-me nos estudos sobre atenção, memória e aprendizagem, foi 

realizada uma intervenção pedagógica com um aluno com deficiência intelectual, na 

qual foi realizada um roteiro de atividades que teve duração de 6 dias, cada dia uma 

atividade diferente (envolvendo música, vídeos, observação de sons e ambientes ao 

seu redor, atividades concretas de vida diária, todas relacionadas a um mesmo 

tema), antes de iniciar a atividade do dia ele precisava relembrar a atividade do dia 

anterior, no sexto dia através de ligação realizei alguns questionamentos sobre as 

atividades realizadas no decorrer da semana e o mesmo conseguiu se lembrar e 

responder 8 dos 10 questionamentos feitos a ele sobre as atividades da semana. A 

intervenção foi realizada com o aluno na casa dele (porque não estávamos tendo 

aulas presenciais), onde a mãe fazia uma parte da atividade e eu (professora do 

AEE) através de ligação via chamada de vídeo fazia a outra parte da atividade para 

avaliar a atenção e memorização do aluno para com a atividade do dia. Como 

resultado observei que o mesmo desenvolveu atenção, gerando memória o que 

resultou em aprendizagem. Acredito que os resultados só foram positivos porque se 

tratavam de atividades significativas e que faziam parte da realidade dele.  

Pensando não só na pessoa com deficiência intelectual  que aprende de 

forma diferente, mas em todos os aprendizes, “é importante salientar que só 

haverá aprendizagem se houver memória, e só haverá memória se houver 

atenção, esse é o grande diferencial para estimular o cérebro que aprende.” 

(Jojemima Mesquita - Série Psicopedagogia e Aprendizagem 2019. "Atenção, 

Memória e Aprendizagem". 

 



 3 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da intervenção realizada confirmou-se a importância de trabalhar com 

conteúdos que tenham significado para o aluno para que desperte nele a atenção e 

assim ocorra memorização e aprendizagem, porém a mesma teria melhores 

resultados se pudesse ter sido aplicada de forma presencial.  

Levando-se em consideração o que foi estudado sobre a eficácia da atenção 

e memória para que ocorra aprendizagem, conclui-se que houve acréscimo de 

conhecimento, o qual trará benefícios para a minha carreira profissional, pois a partir 

de agora o meu olhar no momento de planejar e ministrar as aulas será diferente, 

buscando sempre trabalhar de forma que as atividades a serem ministradas tenham 

significado para o aluno. 

Diante disso, observa-se que nosso maior desafio hoje para com os alunos 

com deficiência intelectual ou não, é promover o desenvolvimento da atenção, que 

se promove com diálogo, estímulos adequados e principalmente com conhecimento 

construído na experiência, pois se aprenderem por experiência desenvolverão 

atenção, memória e serão aprendizes que vão realmente atribuir significado ao 

processo de aprendizagem. 
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