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RESUMO 

Na atualidade surge um novo paradigma para as escolas e para a educação inclusiva. 

Este artigo mostra a importância de colocar todas as crianças dentro da escola e 

trabalhar com elas uma educação de qualidade. O objetivo desse estudo é demonstrar 

a importância da escola inclusiva e da inclusão do aluno. Apontar a necessidade de 

as escolas mudarem o foco da educação que praticam. A metodologia está calcada 

na pesquisa bibliográfica de autores que enfatizam a importância da escola se abrir 

para as crianças com necessidades especiais e, praticar uma real inclusão. Em quatro 

capítulos se demonstra que a educação especial incorpora princípios de uma 

pedagogia forte e atual. Ela beneficia a todos os alunos matriculados na escola e 

favorece a criança com necessidades especiais, pois ela aprende e amplia seu 

letramento. Com esse procedimento garante melhor rendimento escolar para as 

crianças envolvidas com o processo escolar. Portanto, esse estudo pretende auxiliar 

o professor em sua nova tarefa de praticar a inclusão para todos e, favorecer as 

escolas inclusivas que acreditam na inclusão com qualidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Escola Inclusiva. Pedagogia. Educação. Letramento. 
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INTRODUÇÃO 

Ao estudar sobre os alunos que apresentam dificuldade de aprendizado, 

percebemos que, muitos deles aparentam ter Deficiência Intelectual e, aprende-se 

que, não são os tipos de inteligência ou as categorias de inteligência existentes que 

fornecem a base para que se proceda à classificação da deficiência intelectual. 

Embora estudos sociológicos e antropológicos demonstrem que existem posições 

definidas sobre a deficiência mental, não existe, de acordo com Mantona (2004), uma 

forma de unificar esses conceitos. Portanto, são muitas as maneiras como a 

Deficiência Intelectual se apresenta aos olhos da escola e, isso confunde os 

professores quando eles têm contato com pessoas que apresentam quadros de 

deficiência, porque não conseguem definir uma forma de abordagem para ajudá-los. 

Mantoan, (2004) enfoca a necessidade dos envolvidos com a educação se apropriar 

do conhecimento sobre Deficiência Intelectual para atuarem com eficiência e com 

eficácia em suas aulas, dotando os alunos de conhecimentos, hábitos e atitudes que 

os auxiliem na vida social, familiar e laboral. Assim, esse artigo aborda a Deficiência 

Intelectual e tem como objetivo geral levar ao alcance do professor, os conceitos que 

envolvem a deficiência intelectual. Como objetivos específicos indicar alguns dos 

artifícios legais que amparam as pessoas deficientes e mostrar vertentes de trabalho 

em classe que apresentam um bom resultado final. A metodologia se assenta em 

autores que demonstram o que é a deficiência intelectual e como abordar os conceitos 

superando a discriminação ainda existente em sociedade e na escola. É abordado 

inicialmente o enfoque aos conceitos que envolvem a deficiência intelectual, depois 

alguns instrumentos legais que amparam o portador dessa deficiência, depois a ação 

da escola. 

Espera-se que este artigo seja útil aos professores das classes de ensino 

infantil, ensino fundamental e, à estudantes da área de Pedagogia. 

 

1. OS CONCEITOS QUE ENVOLVEM A DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL 

A criança desde pequena aprende conceitos, formula suas ideias através 

das atividades que desenvolve em contato com seu meio ambiente. De acordo com 

Bassedas (1999) são essas atividades que permitem que ela crie seus símbolos e no 

seu contexto social, com a intermediação de um adulto, reorganiza sua noção de 
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mundo. Dessa maneira, esse autor explica que, a criança desenvolve habilidades e 

capacidades seguindo uma sequência previsível, por meio de atividades, ouvindo, 

mexendo-se, buscando alcançar as coisas que a rodeiam, sentindo as pessoas e as 

coisas e manipulando o que lhe está próximo.  

No entanto, se demonstra atraso ou limitação em seu desenvolvimento, se 

não apresenta interesse no ambiente, se mostra um repertório limitado, o professor, 

ou o adulto que interage com ela, precisa estender um olhar mais atento sobre essa 

criança. Bassedas (1999) explica que a avaliação da criança pequena é um 

procedimento complexo e que devem ser utilizados todos os instrumentos de 

avaliação para compreender as dificuldades apresentadas por ela. 

 

1.1. Diferentes definições para as dificuldades apresentadas pelos 

indivíduos 

Buscando compreender as deficiências a OMS (Organização Mundial de 

Saúde) propôs três definições para as dificuldades que as pessoas apresentam e o 

CIDID (Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens), 

em 1989, definiu os agravos à saúde da seguinte forma: 

a) Deficiência -perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente apresentada pela 

pessoa. 

Nessa definição se incluía ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de um 

membro, órgão, tecido ou qualquer outra estrutura do corpo, inclusive das funções 

mentais. A deficiência, portanto, é a exteriorização de um estado patológico, refletindo 

um distúrbio orgânico, uma perturbação no órgão.  

b) Incapacidade-restrição, resultado de uma deficiência que atrapalha a 

habilidade para desempenhar uma atividade considerada normal para o ser humano. 

É consequência direta ou resposta do indivíduo a uma deficiência psicológica, física, 

sensorial. Se refere a distúrbios da própria pessoa, mostrando-se nas atividades e 

comportamentos essenciais para vida diária.  

c) Desvantagens - são entendidas como um prejuízo para a pessoa, sendo 

o resultado de uma deficiência ou uma incapacidade, que limita ou impede o 

desempenho de papéis de acordo com a idade, sexo, fatores sociais e culturais. 
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Geralmente, é sentida por discordância da capacidade individual de realização e as 

expectativas do indivíduo ou do grupo social (socialização da deficiência).  

Para ampliar a compreensão sobre o tema a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

acrescentou outras definições buscando aclarar os conceitos sobre deficiência, que 

são: 

d) Prejuízo - diminuição ou anormalidade da estrutura ou das funções 

anatômicas, físicas ou psicológicas;  

e) Deficiência - restrição ou falta de habilidade (resultante do prejuízo) 

para realizar uma atividade dentro dos padrões de alcance dos seres humanos;  

f) Impedimento - desvantagem individual, resultante do prejuízo ou da 

deficiência, que limita ou compromete o desempenho considerado normal, tendo de 

ser analisado à luz da idade, do sexo e dos fatores sociais e culturais.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez estudos que mostraram que 

10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Essas deficiências se 

englobam em diferentes origens: mental, física, auditiva, altas habilidades, 

superdotação, transtornos globais do desenvolvimento. No Brasil 14,5 % da 

população demonstra possuir alguma deficiência conforme os dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), encontrados no censo de 2000).  

Para amenizar essa situação, os autores Coll e Palácios (1995) enfatizam 

que compete ao sistema educacional buscar formas de intervir, através de diferentes 

formas de ensinar e aprender levando em consideração fatores sociais, culturais e 

educacionais para minimizar o problema da Deficiência Intelectual. Dessa forma, 

explicam que, pode haver uma melhoria no índice encontrado pelo IBGE e, 

consideram questionável esse indicador. Eles afirmam que, a deficiência não é uma 

categoria de perfis clínicos estáveis, ela depende muito da resposta que a criança dá 

para a escola e casos que deveriam ser vistos como déficit de aprendizagem são 

utilizados para respaldar os resultados do IBGE, falseando a realidade. Portanto, é 

essencial um olhar pedagógico sobre a deficiência, o distúrbio, a dificuldade que a 

criança apresenta na escola, para evitar ações incorretas. 

 

2. UM OLHAR SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
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A sociedade precisa reconhecer que mesmo que as pessoas apresentem 

dificuldades, deficiências, dificuldades, prejuízos, elas têm direitos adquiridos e eles 

precisam ser preservados. Desde a Constituição Federal de 1988, até a atualidade 

muitas leis e decretos vieram respaldar esse direito, embora ainda ocorram flagrantes 

desrespeito contra o Deficiente Intelectual. Todos os envolvidos com a educação da 

criança e do adulto precisam conhecer as legislações vigentes, para lutar em defesa 

de seus alunos. 

 

2.1 Conhecendo alguns instrumentos legais envolvendo a ação 

com os deficientes intelectuais 

 

A Declaração de Salamanca, que ocorreu em 1994, feita pela ONU, tratou 

de Princípios, Políticas e Práticas na área das Necessidades Educativas Especiais, e 

declarou que “aqueles com necessidades especiais devem ter acesso à escola 

regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, 

capaz de satisfazer as suas necessidades”. 

No Brasil, acompanhando as decisões da Convenção Internacional sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiências, houve a edição do Decreto 6.949/09, que 

foi aprovado pelo Congresso Nacional que determinou, em seu artigo 24.2 que:  

As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema 
educacional geral sob a alegação de deficiência e que as 
crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário 
gratuito e compulsório ou do ensino secundário sob a alegação 
de deficiência.  (BRASIL, DECRETO 6.949/09) 

Assim, com a norma constitucional ficava assegurado o direito às crianças 

com necessidades especiais de ter igualdades de condições com as demais crianças 

da sua faixa etária, sendo atendidas em salas de ensino regular. Além disso, no 

Estado de São Paulo, a Lei Estadual nº 15.830, de 15 de junho de 2015, estabelece 

em seu artigo 3º que “As salas de aula do ensino médio ou do ensino fundamental 

que têm matriculados 2 (dois) alunos com necessidades especiais dependendo do 

grau de dependência desses alunos, poderão ter um professor auxiliar ajudando o 

professor regente”. 

Nesse caso legal a utilização do verbo “poderão” sinaliza que no Estado de 

São Paulo e também em seus municípios, a figura do professor auxiliar depende do 

entendimento do grau de dependência que a criança apresente. Porém o que precisa 
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ser levado em consideração é que esse artigo precisa ser analisado à luz da 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências e seus 

desdobramentos legais, principalmente sob a égide da Emenda Constitucional que 

pontua a importância de as pessoas com necessidades especiais receberem apoio 

educacional que facilite a sua inserção educacional. 

Tendo em vista que após a Declaração de Salamanca e com a LDBEN nº 

9394/96 cada vez mais as famílias buscam a escola para que as crianças com 

deficiência intelectual sejam atendidas na sua especificidade é essencial que haja 

uma luz sobre o que é essa deficiência. 

 

2.2 A deficiência intelectual e suas origens 

 

O termo Deficiência Intelectual começou a ser utilizado amplamente na 

educação após a Declaração de Montreal, no Canadá, que aconteceu em outubro de 

2004. A Organização Mundial pela Saúde adotou, em agosto de 2006, juntamente 

com a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), o termo deficiência intelectual 

no lugar de “deficiência mental” como anteriormente era empregado.  

Indicando que nem sempre são as condições orgânicas que limitam o 

desenvolvimento das pessoas, a Declaração de Montreal, apontou o fato que, as inter-

relações sociais ficam prejudicadas quando a escola ou o professor consideram que 

a pessoa com deficiência intelectual não aprende.  

Para essa organização a deficiência intelectual não é entendida como uma 

doença, ou um transtorno psiquiátrico, ela é entendida como um prejuízo das funções 

cognitivas, causado por fatores que intervieram no momento em que o cérebro estava 

se desenvolvendo. 

De acordo com Honorae Frizanco (2008) desde 1968 a Organização Pan –

Americana da Saúde havia cunhado termos para classificação de deficiência mental, 

considerando-a como leve, moderada, severa e profunda, conforme era 

diagnosticada. No estudo feito pela OPAS (2004) consta que o problema intelectual 

encontrado não deve ser visto como um “traço absoluto” apresentado pela pessoa, 

devendo ser considerado como “um atributo que interage com o seu meio ambiente 

físico e humano, e são aquelas que se encontram ao redor que devem se adaptar às 

necessidades dessa pessoa”.  
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Assim, considera que sendo a Deficiência Intelectual variável de leve à 

grave é essencial que a intervenção do professor junto à criança, seja diferenciada 

nas diferentes concepções. Essa mudança de conceituação acontecida em 2004 foi 

muito importante porque permitiu o surgimento de novas concepções do 

comportamento humano, indicando que conhecimentos eram desvendados sobre a 

mente e, através deles era esperada a ampliação do respeito devido à essas pessoas. 

Segundo Honora e Frizanco (2008) a pessoa apresenta deficiência 

intelectual quando tem importantes limitações em seu comportamento, e essas 

limitações ressoam e comprometem seu desempenho na vida. As limitações ocorrem 

no comportamento adaptativo, nas habilidades conceituais, práticas, sociais e são 

percebidas antes dos dezoito anos de idade, geralmente quando são percebidas 

barreiras no percurso escolar ocorrendo dificuldades na construção de conceitos e no 

conhecimento em geral, no tocante a percepção, generalização de aprendizagem, 

memória, abstração. 

Essas autoras explicam que, se a pessoa se enquadra em três variáveis 

ela recebe o diagnóstico de possuir Deficiência intelectual. Assim, se o indivíduo 

apresenta: 

a) Funcionamento intelectual inferior à média; 

b) Limitações significativas no funcionamento adaptativo; 

c) E quando essas limitações surgem e são percebidas antes dos dezoito 

anos, é possível se garantir que ela é deficiente intelectual. 

É preciso buscar estudar as causas da deficiência apresentada, 

entendendo que a deficiência não é entendida como uma doença, ou um transtorno 

psiquiátrico. Para a classe médica ela é entendida como um prejuízo das funções 

cognitivas e pode ter sua origem em um ou mais fatores. Honora e Frizanco (2008) 

enfatizam que o deficiente intelectual demonstra dificuldade em, pelo menos, duas 

áreas de habilidades do funcionamento adaptativo, considerando que nelas estão 

relacionadas: comunicação, autocuidados, vida doméstica, habilidades 

sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, autossuficiência, habilidades 

acadêmicas, trabalho, lazer e segurança. 

E esses autores explicam que o MEC (Ministério da Educação e Cultura) 

considera “deficientes intelectuais as pessoas com funcionamento intelectual 

significativamente inferior à média”. Também esse autor ressalta que todos os 

diagnósticos feitos antes dos seis anos de idade devem ser reconsiderados. Essa 
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reavaliação se deve ao fato que antes dessa idade a criança se encontra em uma fase 

de desenvolvimento, onde as estimulações, levam a mudanças que podem alterar as 

características inicialmente apresentadas. 

Para Gracia, Xavier e Oliveira (2006, p. 45) “as habilidades das pessoas 

com deficiência intelectual são mais prejudicadas no que concerne à percepção, 

generalizações das aprendizagens, memória e abstração”. Esses autores afirmam 

que também deveria ser considerado que, as pessoas com deficiência intelectual são 

prejudicadas na faculdade de abstração, mostrando problemas no funcionamento, na 

estruturação e construção do pensamento abstrato, o que dificulta sobremaneira o seu 

percurso escolar. 

Portanto, torna-se difícil entender que essa criança que lhes parece 

diferente tem uma forma única para lidar com o saber organizado. Isso significa que, 

essa criança demonstra comportamentos e hábitos diferentes do esperado, e se há 

surgimento de desalento, muitas vezes as relações familiares são prejudicadas. Por 

isso, quando há uma suspeita, que a criança tenha deficiência intelectual, é essencial 

que se realize o diagnóstico o mais cedo possível.  Com a resposta sendo positiva, 

constatando-se que a criança apresenta algo que indique essa condição é preciso 

começar com estimulação precoce, buscar meios de inserir a criança em programas 

e tratamentos que ajudem na construção de novas estruturas mentais. 

Na avaliação do desenvolvimento da criança é preciso observar que as 

causas da deficiência intelectual podem ter diversas etiologias. Elas podem decorrer 

de fatores intraindividuais, onde estão incluídas a Síndrome de Down, transmitida 

geneticamente. Também pode acontecer por problemas de origem metabólica, como 

a fenilcetonúria, ou ainda pode ter origem em danos cerebrais graves (acidentes com 

armas de fogo, tumores cerebrais). Outras intercorrências que fazem parte dessas 

causas são desordens psíquicas como o autismo e a esquizofrenia. 

Existem também as causas externas que incidem na prevalência da 

deficiência intelectual e elas estão presentes em casos de fatores pré-natais, fatores 

perinatais, fatores pós-natais e nos fatores ambientais. 

Nos casos pré-natais são relacionados os fatores que ocorrem antes do 

nascimento da criança. Neles são descritos os casos de desnutrição materna, 

precariedade na assistência às mães grávidas, alcoolismo, uso de drogas e cigarros, 

efeitos causados por uso de remédios proibidos às gestantes. São ainda lembrados 

casos decorrentes de poluição ambiental, infecções como a rubéola, sífilis, 
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toxoplasmose e intoxicações causadas por chumbo, por mercúrio e as radiações, 

como casos de acidentes nucleares (Chernobyl, césio 125, etc.). 

Nos casos perinatais, que ocorrem do nascimento até um mês de vida do 

bebê, a bibliografia médica aponta a falta de assistência no parto, os traumas no parto, 

a prematuridade (baixo peso do bebê), incompatibilidade de fator Rh, falta de cuidados 

básicos com o recém-nascido, hipóxia (oxigenação insuficiente no cérebro), icterícia 

grave. 

Nas intercorrências por fatores pós-natais, relacionam-se os casos que 

ocorrem após um mês de vida da criança e, nesses casos estão os traumatismos 

cranianos (quedas) a desnutrição, a desidratação grave, e as intoxicações causadas 

por venenos, remédios, inseticidas, produtos químicos como chumbo e mercúrio e 

ainda as infestações causadas pela larva da Taenia solium. 

Os fatores ambientais concorrem também para que a criança apresente a 

deficiência intelectual e nesses casos são relacionadas: ausência de estimulação 

decorrente de empobrecimento nas relações estabelecidas entre mães e filhos 

(comuns em crianças filhas de mães doentes mentais), e os casos em que os bebês 

colocados em abrigos ou orfanatos e deixam de ser estimulados. 

Essas situações precisam ser conhecidas pela escola, para que ela se 

decida qual a linha de ação que o professor deve seguir. Lembrando que, de acordo 

com Vygotsky (1998) é essencial que a escola invista nas relações sociais que são 

estabelecidas pelas crianças, independentemente de seu estado físico e mental é 

essencial que a escola conheça as características que a criança apresenta para saber 

trabalhar com ela. 

 

2.3. As características que precisam ser reconhecidas pela escola  

 

A deficiência intelectual carrega consigo uma grande diversidade de 

capacidades e necessidades o que confunde, algumas vezes as pessoas que lidam 

com o problema. Todavia, em alguns campos ela apresenta similitudes e é importante 

observar essas semelhanças que ocorrem na área motora, na área cognitiva, na área 

da comunicação e na área socioeducacional. 

De acordo com Lebouch (1987) é a psicomotricidade que está na base de 

todas atividades que a criança apresente e, ela contribui para haja o conhecimento e 
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o domínio do seu próprio corpo. Explicando que o desenvolvimento infantil evolui, do 

geral para o específico, esse autor explica que muitas dificuldades de aprendizagem 

surgem em decorrência de atrasos ou problemas apresentados nas bases do 

desenvolvimento psicomotor da criança. Portanto, esclarece a necessidade de o 

professor atentar para as características que surgem na criança deficiente intelectual, 

principalmente nas áreas, motora, cognitiva, comunicação e socioeducacional 

enfatizando que elas podem apresentar semelhanças entre si. Assim, também Honora 

e Frizanco (2008) apontam que a criança com deficiência intelectual apresenta: 

1. Na área motora: 

 Alterações na psicomotricidade fina- casos severos as incapacidades 

motoras são mais acentuadas apresenta dificuldade de coordenação e manipulação 

de objetos; 

 Começa a andar mais tardiamente que as demais crianças na 

mesma faixa etária. 

2. Na área cognitiva: 

 Dificuldades na aprendizagem de conceitos abstratos; 

 Dificuldade em focar a atenção; 

 Dificuldade em memorização;  

 Dificuldade na resolução de problemas; 

 Dificuldade na generalização de conceitos; 

3. Na área de comunicação: 

 Dificuldades em comunicação e 

 Dificuldade em travar relações novas 

4. Área socioeducacional: 

 Discrepância visível entre a idade mental e a idade 

cronológica; 

 Dificuldade na apreensão de valores. 

As autoras Honora e Frizanco (2008) enfatizam que, embora essas 

dificuldades sejam facilmente perceptíveis é essencial que o professor estabeleça 

com sua classe atividades que promovam a interação social da criança com 

deficiência intelectual com outras da mesma idade cronológica, pois essa atitude 

contribui para que haja aprendizagem de comportamentos, atitudes e valores próprios 
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da idade em que a criança se encontra. A família é o primeiro local onde ocorre a 

socialização, entretanto, não menos importante, está a escola. 

 

3.A  ESCOLA E A EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

As barreiras que se apresentam para pessoas com deficiência intelectual 

são diferentes daquelas que as crianças portadoras de outras deficiências 

demonstram. Isso ocorre porque na deficiência intelectual elas são sentidas na 

maneira de lidar com o saber geral e, principalmente na construção do conhecimento 

escolar. 

As habilidades das pessoas com deficiência intelectual ficam prejudicadas 

desde sua percepção, no momento de conseguir ativar as generalizações de 

aprendizagem, a memória, a abstração, porque elas apresentam dificuldades no 

funcionamento, na estruturação e na construção do pensamento. 

Todas as ações que o professor apresenta para a classe onde são 

propostas apenas atividades de repetição de conceitos, ou que se assente em ações 

automáticas e mecânicas de cópia ou aprendizado não chegam a um bom resultado. 

Observando o trabalho proposto e a forma como está sendo conduzida pela criança 

percebe-se que existe um paradigma que precisa ser superado pelos professores, 

pois ainda se considera que a criança com deficiência intelectual não aprende a 

pensar. 

O que propõe neste novo paradigma é que sejam propostas a essas 

crianças ações que desenvolvam sua função cognitiva, onde se trabalhem a 

abstração, através de projeções práticas de pensamento. Ações dessa magnitude 

devem surgir após se retirar às informações do objeto do conhecimento e se construir 

com o aluno, de modo progressivo os conceitos esperados. Ações mecânicas são 

descartadas, sumariamente, e essa passagem é estimulada e provocada pelo 

professor com perguntas instigantes, que ajudem a pessoa a construir e progredir na 

construção do conhecimento desejado. Dessa maneira, ela pode fazer uso desse 

conhecimento sempre que desejar. 

Observar que sempre o professor deve oferecer ao seu aluno as mudanças 

estruturais no ambiente, desde a acessibilidade aos objetos que lhe propiciem as 
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condições de transpor uma atividade automática, repetitiva, sem significado, para 

outras atividades que lhe deem as condições de agir intelectualmente. Para agir 

intelectualmente, a pessoa precisa vivenciar situações que lhe ofereça formas de 

associações, que estimulem a lembrança, que levem a reconstituições de 

acontecimentos e objetos, que conduzam a comportamentos autônomos. 

Assim, o professor precisa oferecer aos alunos que apresentam Deficiência 

Intelectual intervenções pedagógicas que estejam associadas àquelas que os demais 

alunos estão resolvendo, mas com estímulos diferenciados para que esses alunos 

façam as suas intervenções, consigam avançar em sua compreensão, saibam fazer 

transferências, escolhendo a forma de expressar seu entendimento e resolver as 

questões que lhe chegam. 

Citando o Documento do Ministério da Educação e Cultura, Mantoan (2004) 

pontua que: 

O aluno com essa deficiência tem uma maneira própria de lidar 
com o saber, que não corresponde ao que a escola preconiza. 
Na verdade, não corresponder ao esperado pela escola pode 
acontecer com todo e qualquer aluno, mas os alunos com 
deficiência intelectual denunciam a impossibilidade de a escola 
atingir esse objetivo, de forma tácita. Eles não permitem que a 
escola dissimule essa verdade. As outras deficiências não 
abalam tanto a escola comum, pois não tocam no cerne e no 
motivo da sua urgente transformação: considerar a 
aprendizagem e a construção do conhecimento acadêmico 
como uma conquista individual e intransferível do aprendiz, que 
não cabe em padrões e modelos idealizados (MEC, 2007 a, p. 
16) 

Os autores consideram que a sociedade, a família e a escola têm 

expectativas sobre a criança e que, jamais concebem algo diferente do sucesso, da 

autossuficiência, da produtividade em seu futuro. 

Também quando na escola há um aluno com deficiência múltipla, que está 

relacionado, no documento do MEC nos quadros em que a pessoa recebe a seguinte 

definição:  

São consideradas pessoas com deficiências múltiplas aquelas 
que têm mais de uma deficiência associada. É uma condição 
heterogênea que identifica diferentes grupos de pessoas, 
relevando associações diversas de deficiências que afetam mais 
ou menos intensamente, o funcionamento individual e o 
relacionamento social (BRASIL, MEC, 2007a, p. 10) 

De acordo com esse documento em relação à deficiência múltipla são 

encontradas as seguintes associações: 
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 Deficiência intelectual associada à deficiência física; 

 Deficiência auditiva associada à deficiência intelectual ou à 

deficiência física; 

 Deficiência visual associada à deficiência física ou intelectual; 

 Deficiência auditiva associada à deficiência intelectual ou visual. 

Tendo em vista que no campo educacional o professor precisa observar 

cada quadro e cada singularidade apresentada por seu aluno, compete ao docente 

propor as atividades de aprendizagem que coloque ao seu alcance códigos de 

comunicação que lhe propiciem conhecimento do mundo, onde seus saberes sejam 

ampliados, revistos e incorporados na prática cotidiana, para que ele tenha 

desenvolvimento pleno, autonomia e independência. 

 

3.1 O autismo e os casos de Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) 

 

No final da década de 60, os estudos de M. Rutter e D Cohen permitiram 

um conhecimento mais aprofundado dos casos de Transtornos Globais do 

Desenvolvimento. Segundo esses autores essas pessoas apresentam um quadro de 

alterações no desenvolvimento humano, comprometimento nas relações sociais e na 

comunicação, além de estereotipias motoras. 

Não é somente nos quadros de autismo que se percebe o Transtorno 

Global de Desenvolvimento, também estão incluídas nessas condições as pessoas 

com Síndrome de Rett, Síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância 

(psicose infantil), a síndrome do transtorno opositor, o autismo clássico e outros 

transtornos invasivos sem especificação. 

São características do autismo os problemas de interação social, quando a 

criança demonstra extrema dificuldade em se relacionar com as pessoas, perceber as 

diferenças existentes entre elas, não consegue partilhar interesses, gostos, emoções, 

sentimentos, além de se apegar a rotinas e rituais. 

Na área da comunicação o autista tem dificuldades em vivenciar 

comportamentos não verbais, não consegue estabelecer contato com os olhos do 

interlocutor, a expressão facial é rígida, tem, gestos repetitivos. Na linguagem oral é 

comum falar sem timbre, entonação ou ritmo, além do uso repetitivo de palavras e 
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expressões. É comum no autista a estereotipia nos comportamentos, demonstrados 

em comportamentos repetitivos, estalar de dedos, ou ficar batendo palmas, rodando 

em círculos. 

Geralmente, os autistas demonstram interesse em botões, fios, revistas, 

fiapos de panos ou por objetos que se movimentam como pás de ventilador, rodas de 

carrinhos, movimento de abrir ou fechar portas, entre outros. 

As crianças com TGD não apresentam o mesmo tipo de comportamento, 

ou todas as dificuldades acima citadas, às vezes surge apenas uma manifestação e 

ela pode mesmo assim ter prejudicada sua adaptação na escola. Portanto, é essencial 

que todas as situações sejam verbalizadas com antecipação para a criança, que ela 

possa acompanhar os colegas em todas as atividades propostas, porque além de 

ajudar no seu desenvolvimento, contribuem para que ocorra sua estruturação 

psíquica. 

De acordo com Gracia, Xavier e Oliveira (2006) é essencial que à criança 

com TGD não se ofereçam vivências diferentes daquelas que as demais crianças da 

classe fazem, assim, não deve haver acolhimento individual, entrega de excesso de 

brinquedos, deixá-la permanecer em ambiente separado de sua turma, seja na sala 

de coordenação ou da direção, ou fazê-la tomar lanche separada de seus colegas. 

Para essa autora, essas ações contribuem para que a criança estabeleça hábitos que 

serão prejudiciais para seu percurso escolar e para sua inserção na sociedade maior. 

 

3.2 A escola auxilia na superação das dificuldades dos Deficientes 

Intelectuais 

 

O primeiro local em que a criança inicia sua vida social é no interior da 

família e logo em seguida ela estabelece contato com a escola. Se para algumas 

crianças a inserção na escola não oferece dificuldades, para o portador de deficiência 

intelectual, dificilmente se faz sem maiores problemas. Assim, é essencial que as 

tarefas pedagógicas sejam bem organizadas para que a criança possa se acostumar 

com a rotina, que favoreçam a sua inserção social. 

As ações feitas pelo docente devem ser respaldadas por uma equipe 

multidisciplinar, sendo desenvolvidas através de música, artes plásticas, brincadeiras 
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e jogos, pois dessa forma há oportunidade da criança ter potencializada sua 

participação no local. 

Conforme Bassedas (1999) é essencial que todos os momentos de 

planejamento, e avaliação sejam precedidos de discussão, estudos, da equipe escolar 

para que as ações colocadas ao alcance do aluno, com deficiência intelectual, 

conduzam à sua autonomia e independência. 

De acordo com Vygotsky (1998) é muito importante que a escola invista 

nas relações sociais, que dê primazia àqueles momentos que preparam a pessoa para 

vida plena, superando as suas características biológicas. Assim, à escola compete 

oferecer todas as oportunidades para que a criança possa aprender a pesquisar, 

inventar hipóteses, saber se expressar, e reinventar o conhecimento. Mesmo que 

surjam momentos de dispersão, de falta de limites, ou de agitação é preciso buscar 

estratégias que propicie avanços em sua aprendizagem. 

Para Honora e Frizanco (2008) é para um trabalho eficiente e para 

conseguir avanços com a criança é preciso levar em conta as seguintes estratégias: 

 Focar a atenção, dando prioridade aos objetivos que deverão ser 

explicados ao aluno, onde se deseja chegar; 

 Partir de contextos reais; 

 Criar situações de aprendizagem positivas e significativas para a 

criança, dando preferência aos ambientes de trabalho que são 

naturais ao aluno; 

 Usar sempre situações e formas concretas; 

 Transferir comportamentos e aprendizados adquiridos para 

situações novas, proporcionando novas aprendizagens; 

 Dividir as tarefas em partes, aumentado as dificuldades de modo 

gradual, respeitando o ritmo do aluno; 

 Motivar, elogiar o sucesso, valorizar a autoestima da criança; 

 Atender não só a área de conhecimentos acadêmicos, como 

também as aprendizagens que melhorem a qualidade de vida de 

todos os alunos; 

 Experienciar situações do cotidiano no campo dos conhecimentos 

acadêmicos: ler e escrever seu nome, endereço, utilizar o telefone, 

ler informações no ponto do ônibus, ler placas e rótulos, ver as horas, 
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compreender o valor monetário, aprender a comprar e a pagar o que 

comprou, dar troco, organizar seu material, usar utensílios 

domésticos, aprender a ter higiene pessoal, saber se comportar em 

diferentes ambientes, saber utilizar transporte público, saber se 

comunicar e se fazer entender por diferentes pessoas; 

 Utilizar em seu trabalho diferentes tipos de linguagens como a 

música, as artes, as expressões corporais;  

 Acreditar que o aluno com deficiência intelectual pode aprender com 

outras crianças, desde que tenha acesso a ferramentas necessárias; 

 Acompanhar continuamente a aprendizagem do aluno, registrando 

suas observações para poder, com o tempo, perceber quais são os 

meios mais producentes para cada aluno, tendo em vista que são 

múltiplos os perfis das crianças com deficiência intelectual. 

Assim, a estrutura curricular deve ser voltada para fomentar o 

desenvolvimento global da criança e, as matérias, as disciplinas e os conteúdos 

programáticos devem estar voltada para o atendimento ao aluno visando seu 

desenvolvimento global. Também precisam ser privilegiadas as áreas afetiva, social, 

perceptomotora e cognitiva, pois elas oferecem os meios para o aluno se tornar 

independente.    

Espera-se dessa forma que na área afetiva a criança consiga ao longo 

desse trabalho docente: tornar-se independente e ter iniciativas, na medida de sua 

capacidade, saiba respeitar o sentimento dos outros e expressar os seus. Esteja 

atento e interessado em conhecer o meio em que se encontra. Busque encontrar 

diferentes soluções para um mesmo problema, ampliando sua criatividade e saiba se 

manter motivado nas atividades propostas. 

Na área social é esperado que a criança saiba estabelecer relações com 

o adulto, assentadas no respeito mútuo. Que ela saiba realizar trocas sociais com 

seus pares na base da colaboração e na cooperação. Também se espera que aprenda 

regras sociais e saiba respeitá-las, construa regras e normas de conduta compatíveis 

com seu estado de desenvolvimento. 

Na área perceptomotora se deseja que o aluno coordene movimentos 

diferentes, envolvendo a coordenação motora grossa e coordenação motora fina. 

Na área cognitiva espera-se que o aluno tenha a oportunidade de agir 

livremente sobre um meio físico, rico em estímulos, coordenando suas ações no 
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sentido de estabelecer as relações entre si mesmo e o mundo que o rodeia. Tome 

consciência das relações espaciais, causais e temporais, por meio do qual possa se 

organizar seu mundo físico e social agindo sobre eles e projetando suas ações, 

objetos e acontecimentos no mundo simbólico. 

Espera-se, ainda que o aluno saiba expressar essas representações por 

meio da linguagem oral, do desenho, da brincadeira de faz-de-conta, da imitação entre 

outras. Também é desejável que a criança na área cognitiva coordene as 

representações dos dados conhecidos refletindo, de forma lógica e dessa maneira 

adquira o máximo de conhecimentos sociais indispensáveis, à sua vida. 

Honora e Frizanco (2008) enfatizam que em diferentes áreas não existe 

uma metodologia diferenciada para a atuar com a criança com Deficiência Intelectual, 

porque todo processo de desenvolvimento cognitivo e aprendizagem passa pelas 

mesmas etapas que os demais alunos. O essencial é o respeito ao ritmo de cada um, 

a disposição de sempre trabalhar com material concreto, respeitando e considerando 

o caminho percorrido pela criança. 

Ao trabalhar o processo de alfabetização o professor deve considerar cada 

momento da aprendizagem de seu aluno como uma conquista pessoal, individual, 

deixando de lado padrões e modelos que nem sempre dão resultados concretos. A 

intervenção é mais significativa e eficiente quando são utilizadas muitas estratégias, 

que colaboram para ampliar as potencialidades da criança. Assim, ao professor 

compete: 

Incentivar a escrita e a leitura como uma função social, não apenas 

reprodução, fazer com o aluno pequenas redações e escrever bilhetes, que coloquem 

à criança com pleno contato com a escrita. Também é importante desenvolver 

trabalhos com o nome do aluno e nesse sentido também utilizar os nomes das demais 

crianças da sala de aula. 

Torna-se essencial trabalhar com a cultura popular, com parlendas, 

canções do folclore, rimas, poesias, canções tradicionais, pois geralmente elas fazem 

parte do imaginário popular e muitas vezes são bastante conhecidas dos alunos. 

Poder contar com todos os membros da escola no cuidado com o Deficiente 

Intelectual é essencial para fomentar o desenvolvimento das crianças, pelo 

acolhimento, pela atenção que resulta em ampliação na autoestima e na autoimagem 

dessas crianças. Dessa maneira é possível descobrir aptidões para artes, música, 

teatro e sensibilizações musicais que dão acesso aos bens culturais. Tudo isso, faz 
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com que a criança seja efetivamente participante do processo educacional e propicia 

sempre a possibilidade de desenvolver aptidões e habilidades essenciais para que o 

deficiente intelectual progrida e esteja bem. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

O artigo Conhecendo a Deficiência Intelectual indicou que, há muito tempo 

há uma preocupação com a criança que apresenta dificuldade de aprendizado, e que 

os cuidados na escola devem se acentuar para que ela aprenda.  Mostrando que até 

a idade de seis anos se consegue reverter quadros de privação cultural e social que 

são confundidos com a Deficiência Intelectual e marcam a criança de forma 

permanente, se discorreu sobre esse problema que afeta a população do mundo 

inteiro. 

O termo Deficiência Intelectual foi cunhado em 2006 durante a Convenção 

Internacional dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência na ONU referindo-

se à deficiência mental. Indicava que ela não deveria ser vista como uma doença ou 

um caso de psiquiatria, e sim como um real prejuízo das funções do cérebro. 

Neste estudo, inicialmente se mostrou as definições que a Organização 

Mundial da Saúde propôs para os diferentes quadros de transtornos ou problemas 

que são vivenciados pelas pessoas que têm deficiências ou problemas de diferentes 

ordens na sua saúde. Dessa forma se evidenciou que são os estudos nesse campo 

da saúde mental que reforçam os direitos humanos no campo educacional.  

Dessa forma, a abordagem feita demonstra que são as diferentes 

intervenções feitas junto aos educandos que permitem a exploração de novos 

caminhos de aprendizagem, fortalecendo sua participação na sociedade, ampliando 

sua autonomia, sua criatividade, sua segurança e seu desenvolvimento. 

É no contexto escolar que as crianças com Deficiência Intelectual recebem 

o incentivo para conquistar sua independência na escola e fora dela. Isso ocorre 

através da mediação do professor, na vivência com seus pares, onde se concretizam 

os programas que enriquecem a vida do aluno. Para isso é necessário programar, 

acompanhar, a criança dando-lhe acesso e permanência na escola e, garantindo a 

convivência com os demais colegas num ambiente rico e estimulante.
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