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DESAFIOS NO PROCESSO DE ENSINO DO ALUNO COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 
RESUMO- A presente pesquisa busca um enfoque sobre a Deficiência Intelectual (DI), bem como nos 
desafios que surgem no processo de ensino-aprendizagem desse aluno, de modo que, a metodologia 
para o levantamento desses dados foi a pesquisa bibliográfica, a partir da qual se elencou os desafios 
e as possibilidades de superação para a promoção da inclusão e do sucesso da aprendizagem. O 
levantamento bibliográfico foi feito a partir dos estudos das legislações em vigor e dos seguintes 
autores: HONORA (2008), MANTOAN (2007), TEIXEIRA (2013), entre outros. Sendo assim, a partir 
dos estudos realizados, é possível afirmar que o sucesso do aluno com D.I. depende diretamente da 
postura do educador, das metodologias aplicadas de modo adequado e da instituição ao qual o mesmo 
está inserido. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Deficiência, Intelectual. Aprendizagem. Inclusão. Desafios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

O tema da pesquisa foi suscitado a partir das inquietações que surgiram 

durante a docência do pesquisador, a pesquisa foi se delineando de acordo com 

desafios que envolvem o processo de ensino do aluno com D.I., assim, a pesquisa 

focou nos desafios que englobam a deficiência intelectual, sua história, seus 

conceitos, diagnósticos, abordando a inclusão e seus conceitos e a importância da 

família, da escola e dos professores na inclusão dos alunos com D.I. , uma vez que a 

partir deles, as possíveis práticas que possibilitem a superação e a inclusão desse 

aluno.  

Para MANTOAN (1997), o processo de inclusão requer da escola atenção e 

disposição para que novos recursos de ensino e aprendizagem sejam inseridos em 

seu sistema de ensino, o que torna imprescindível a mudança de atitudes e a redução 

do conservadorismo, de modo que tais mudanças devem acontecer em todas as 

esferas da instituição escolar, docentes, administrativos e gestores, pois, a partir de 

então será possível efetivar às necessidades de todos os alunos. 

HONORA & FRIZANCO (2008, p.103) ponderam que "A deficiência intelectual 

não é considerada uma doença ou um transtorno psiquiátrico, e sim um ou mais 

fatores que causam prejuízo das funções cognitivas que acompanham o 

desenvolvimento diferente do cérebro", isso requer que a inclusão do aluno com D.I. 

exige postura e comprometimento do educador e da instituição de ensino. 

A importância da pesquisa se mostra no fato de que conhecer as implicações 

e os desafios para a inclusão do aluno com D.I., possibilita ao educador e a instituição 

a proposição de práticas de ensino de sucesso, capazes de incluí-lo de fato no 

processo de ensino. Sendo assim, o objetivo da pesquisa é buscar possíveis métodos 

de superação e inclusão para o aluno com D.I., para romper os principais desafios que 

esses alunos enfrentam no sistema regular de ensino. 

 

 

 

 

 



 
 

 

2- METODOLOGIA 

 

O estudo se norteia por uma pesquisa bibliográfica, para Severino (2007) a 

pesquisa bibliográfica diz que: 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 
decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, 
artigos, teses etc. utiliza-se de dados ou categorias teóricas já trabalhadas 
por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se 
fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das 
contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos 
(SEVERINO 2007, p. 122). 

 

Com maior esclarecimento da pesquisa bibliográfica o trabalho segue seu 

percurso perpassando por autores renomados que elucida o assunto e fornece uma 

base mais concreta para a realização desde trabalho. 

 

3-DESENVOLVIMENTO  

 

3.1 A deficiência intelectual 

 

 Vasconcelos (2004) define a D.I. como sendo uma das deficiências mais 

comuns em crianças e adolescentes, atingindo cerca de 1% da população jovem 

mundial.  

Pode-se dizer que a D.I. não pode ser conceituada com facilidade, mas é 

possível caracterizá-la como a redução no desenvolvimento cognitivo, resultando no 

desenvolvimento mais lento na fala, no desenvolvimento neuropsicomotor e em outras 

habilidades, veja: 

A deficiência intelectual não é considerada uma doença ou um transtorno 
psiquiátrico, e sim um ou mais fatores que causam prejuízo das funções 
cognitivas que acompanham o desenvolvimento diferente do cérebro. 
(HONORA & FRIZANCO, 2008, p. 103) 

 

Dentre as várias definições sobre deficiência intelectual, pode-se dizer que o 

levantamento bibliográfico se ressalta a descrita por Teixeira (2013, p.167):  

A deficiência intelectual compreende um número significativo de pessoas com 
habilidades intelectuais abaixo da média, e esse déficit de inteligência tem 
início antes dos 18 anos. Essas limitações causam diversos problemas no 
funcionamento diário, na comunicação, na interação social, em habilidades 
motoras, cuidados pessoais e na vida acadêmica. 



 
 

 

Em consonância com Teixeira (2013), a Associação Americana de Deficiência 

Intelectual e Desenvolvimento – AADID (2010) define a deficiência intelectual como 

“[...] limitações significativas tanto no funcionamento intelectual como na conduta 

adaptativa e está expresso nas habilidades práticas, sociais e conceituais, originando-

se antes dos dezoito anos de idade”.  

Teixeira (2013, p. 169), pontua ainda as classificações da deficiência intelectual 

que podem ser leve, quando os sujeitos “adquirem a linguagem com algum atraso, 

entretanto conseguem comunicar-se e podem apresentar independência nos 

cuidados pessoais”; moderada, quando a criança apresenta maior dificuldade na 

compreensão e no uso da linguagem, o que resulta numa vida acadêmica mais restrita 

e de auxílio; grave e profunda, nela a criança apresenta um grau maior de 

dependência, com maior prejuízo intelectual, funcional e motor.  

Ainda de acordo com Teixeira (2013), a deficiência intelectual pode apresentar 

características como o atraso na aquisição da linguagem, na alfabetização, dificuldade 

na aquisição de novos conhecimentos, dificuldades acadêmicas, prejuízo nas 

habilidades motoras, dificuldade de socialização, dificuldade de comunicação verbal, 

identificação com crianças mais jovens, dificuldade em atividades cotidianas e 

dificuldade nos cuidados pessoais. 

Quanto ao diagnóstico da D.I., é preciso que se considere uma série de 

elementos, como biomédicos, etiológicos, comportamentais e socioeducacionais:  

 

O diagnóstico de deficiência mental está a cargo de médicos e psicólogos 
clínicos, realizando-se em consultórios, hospitais, centros de reabilitação e 
clínicas. Equipes interdisciplinares de instituições educacionais também o 
realizam. De um modo geral, a demanda atende propósitos educacionais, 
ocupacionais, profissionais e de intervenção. (CARVALHO et al., 2003) 

 

Destaca-se ainda, a importância da realização do diagnóstico responsável e 

correto, bem como a classificação apropriada do tipo de D.I.  a que o aluno se encaixa, 

pois a partir desses dados é possível estabelecer meios adequados a serem adotados 

no processo de ensino. 

 

 

3.2 A inclusão escolar do aluno com DI 



 
 

 

A educação brasileira possui em suas raízes muitas características elitistas e 

excludentes, mas as discussões sobre a inclusão escolar tem se intensificado ao 

longo dos anos, principalmente com a promulgação da Constituição Federal, que 

presume direitos iguais a todos, no caso da pessoa com deficiências, as discussões 

se intensificaram, gerando um grande desafio de incluir a todos no processo de 

ensino, a Declaração de Salamanca (1994), propõe um paradigma de inclusão social, 

afirmando a necessidade de todos se comprometerem com a eliminação das barreiras 

que exclui pessoas com deficiências física, sensorial e mental.  

No Brasil, o movimento de inclusão vem se fortalecendo, e a publicação de 

documentos nacionais, como o Decreto nº 5296/2004 que por meios das leis nº 

10.048/2000 e nº 10.098/2000, sobre “normas e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e 

dá outras providências” (BRASIL, 2004, p. 7); a Política Nacional da Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) de modo que é preciso 

salientar a necessidade de esforço coletivo para efetivar a inclusão. Veja: 

Este movimento tem por objetivo a construção de uma sociedade 
realmente para todas as pessoas, sob a inspiração de princípios tais como: 
celebração das diferenças; direito de pertencer; valorização da diversidade 
humana; contribuição de cada pessoa; aprendizado cooperativo; 
solidariedade humanitária; igual importância das minorias em relação à 
maioria; cidadania com qualidade de vida (CURY, 2000, p 4). 

 

MITTLER (2003), em suas afirmações, ressalta que a inclusão diz respeito  a 

mudar as escolas para torná-las mais responsivas às necessidades de todas as 

crianças, diz respeito a ajudar todos os professores a aceitarem a responsabilidade 

quanto à aprendizagem de todas as crianças que estão excluídas das escolas por 

qualquer razão, isso se refere a todas as crianças que não estão beneficiando-se com 

a escolarização, e não apenas aquelas que são rotuladas com o termo “necessidades 

educacionais especiais.  

Nesse sentido, a escola deve estar engajada, em todos os seus seguimentos 

em efetivar a inclusão,  

 

[...] a inclusão dos alunos com deficiência mental representa um desafio para 
as escolas e os alunos com deficiência mental, especialmente os casos mais 
severos, são os que forçam a escola a reconhecer a inadequação de suas 
práticas para atender às diferenças dos educandos. [...] existe para que os 



 
 

alunos possam aprender o que é diferente dos conteúdos curriculares do 
ensino comum e que é necessário para que possa ultrapassar as barreiras 
impostas pela deficiência. [...] não prevê a utilização de práticas de ensino 
escolar específica para esta ou aquela deficiência, mas sim recursos, 
ferramentas, linguagens, tecnologias que concorram para diminuir/eliminar e 
interpõem aos processos de ensino e aprendizagem [...] (GOMES, 2007, p. 
27). 

 

LUSTOSA (2010) destaca que se a D.I. pode ser classificada como leve, 

moderada e grave, não é possível que haja apenas uma metodologia para atender os 

alunos com deficiência intelectual, de modo que os diversos saberes devem ser 

utilizados no sentido de desafiar o aluno a aprendizagem.  

Sendo assim, salienta-se que mais importante do que a metodologia utilizada, 

é capacidade da escola tornar a aprendizagem mais significativa para todos os alunos, 

isso não diz respeito apenas a alunos com deficiência intelectual ou dificuldade de 

aprendizagem, mas a todos que estão nela inseridos pois: 

 

A aprendizagem significativa possui função social, respeita o centro de 
interesse da infância, cruza com estratégias metacognitivas, fazendo o aluno 
refletir sobre a ação desenvolvida. Importante pontuar que os alunos com 
deficiência intelectual têm mais dificuldade para aprenderem com aulas 
expositivas e precisam ser engajados, segundo Oliveira, “[...] em situações 
desafiantes, num processo particular de descoberta [...]” (OLIVEIRA, 2006, p. 
23). 

 

Assim, a escola, deve assumir uma postura em que seja capaz de se preparar 

e se capacitar para estar apta, em todos os seus segmentos para receber todos os 

alunos em suas diversidades, buscando superar as adversidades e obstáculos que 

ainda persistem nas escolas regulares, modificando a realidade existente e 

proporcionando aos educandos um ensino de qualidade.  

É preciso considerar também, o papel do professor no ´processo de inclusão, 

pois a ação docente envolve os desafios da missão de eliminar as barreiras e 

potencializar o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno com necessidades 

especiais. Para MORENO (1995) o professor deve assumir uma atitude continuada e 

consistente de alta expectativa sobre o êxito de um aluno, potencializando a 

autoconfiança do aluno, buscando reduzir a ansiedade deste diante do fracasso, e 

assim facilitar resultados acadêmicos mais positivos. Nesse sentido, a família é muito 

importante e deve participar de todo o processo de ensino, pois,  de acordo com Tiba 

(1996, p.140) que “o ambiente escolar deve ser entendido como o de uma instituição 



 
 

que complemente o ambiente familiar do educando, e que os mesmos devem ser 

agradáveis e geradores de afetos, logo família e escola deve estar em parceria”, ou 

seja a família e escola devem construir juntas os planejamentos, as execuções de 

suas ações, uma vez que as duas instituições são reprodutoras de conhecimentos 

historicamente acumulados, em busca do mesmo objetivo. 

 

4- CONCLUSÃO 

 

Ainda que a questão da inclusão escolar esteja pautada em lei e seja clara, a 

efetivação desse direito nem sempre se mostra uma tarefa fácil e simples, ainda mais 

no que diz respeito a inclusão do aluno com D.I. vez que se mostra um grande 

desafio, devido as facetas que essa deficiência impõe ao aluno, o que suscita a 

preocupação em reestruturar a escola brasileira de modo que possa tornar  o modelo 

tradicional escolar em algo mais dinâmico, deixando pra traz o modelo que insiste 

em privilegiar a verticalização do ensino e da estrutura hierárquica em termos de 

organograma, apesar desse tipo de reforma consistir em um grande desafio e 

complexidade. 

A pesquisa bibliográfica permitiu o aprofundamento da questão inclusiva, mais 

especificamente no que tange ao aluno com D.I., e os desafios que a escola, o aluno 

e o educador enfrentam para concretizar o sucesso de ensino, de tal modo, é possível 

elencar que o diagnóstico, o apoio familiar e a postura docente são essenciais para 

auxiliar o aluno com D.I. no sucesso da aprendizagem. 

Logo, o processo de ensino-aprendizagem do aluno com D.I., depende 

diretamente da escola, que deverá se situar como elemento essencial no processo de 

construção da autonomia e inclusão social das pessoas com deficiência intelectual, o 

que leva a importância da formação continuada e de capacitações de toda a rede de 

ensino, o que permitirá que as mediações pedagógicas favoráveis ao processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos ocorram em sua totalidade. 
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