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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo analisar estudos sobre o processo de 
inclusão de alunos com deficiência intelectual (DI), buscando identificar as condições 
consideradas necessárias, e as dificuldades encontradas pela comunidade escolar 
para realizar a inclusão de alunos com deficiência intelectual. Este estudo se 
caracterizou como uma pesquisa bibliográfica, para tanto foram analisados: artigos, 
teses, dissertações, capítulos de livros, disponíveis na biblioteca da Universidade 
Estadual de Londrina e sites científicos. Os resultados obtidos neste estudo 
evidenciam que os autores ponderam que uma das condições necessárias para 
inclusão de alunos com DI são as políticas de atendimento as pessoas que tem 
deficiência, a garantia de uma educação escolar que cumpra para com  os objetivos 
gerais da educação escolar, e que tenha condições estruturais (físicas, de recursos 
humanos qualificados e financeiros). Além disso, foi identificado  a necessidade de 
um currículo flexível, bem como a escola adaptar-se às necessidades dos alunos. 
 
 
 
Palavras-chave: Inclusão; Formação de professores; Deficiência Intelectual; 
Dificuldades. 
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   INTRODUÇÃO 

A motivação inicial para a realização dessa pesquisa surgiu do meu 

interesse pessoal pelo tema, com o intuito de conhecer as bases teóricas e 

metodológicas que fundamentam o processo de inclusão dos alunos com deficiência 

intelectual, e contribuir com informações sobre este tema. 

Nas diversas situações do cotidiano escolar podem surgir momentos 

de dificuldades no processo de implantação da inclusão de alunos com deficiência 

intelectual em classes comuns do ensino regular, que exigirão do docente um 

conhecimento teórico que possibilite uma reflexão sobre a sua prática, bem como a 

elaboração de procedimentos pedagógicos adequados às necessidades dos 

referidos alunos, considerando este fato o presente trabalho pretende colaborar para 

construção de tais conhecimentos e habilidades.  

Para que realmente ocorra o processo de inclusão é imprescindível 

que a escola aliada com a sociedade seja capaz de superar os preconceitos e 

oferecer aos alunos com NEE (Necessidades Educacionais Especiais) um ensino de 

qualidade que promova condições de igualdade na sua vida em sociedade. 

Partindo desse pressuposto, um dos intentos do presente trabalho é 

o de analisar estudos que tratam do processo de inclusão de alunos com DI. 

Considerando que esta se constitui no maior grupo entre as 

deficiências atendidas nas escolas especiais e nas redes regulares de  ensino. 

Ao concluir esse trabalho a intenção maior será de ter adquirido um 

conhecimento mais amplo e aprofundado sobre a educação inclusiva, o qual me 

possibilite subsídios para uma prática consciente, especialmente em relação ao 

processo de inclusão de alunos que apresentam deficiência intelectual. 

Selecionamos a categoria de deficiência intelectual para aprofundar 

nossas análises, devido ao fato de várias pesquisas indicarem que os professores 

relatam sentir mais dificuldades para promover a inclusão quando se deparam com 

alunos que apresentam tal deficiência. 

Este estudo será apresentado da seguinte forma, inicialmente 

apresentaremos os objetivos gerais e específicos a serem atingidos, e na seqüência, 

as análises sobre a Educação Inclusiva, Conceitos sobre a Deficiência Intelectual, a 

Formação do professor para a inclusão de alunos com DI, as Condições necessárias 

para se trabalhar com a inclusão de alunos com DI, as Dificuldades encontradas 
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pelos professores do ensino regular para promover a inclusão de alunos com DI, e 

finalmente as Considerações finais. 
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1. OBJETIVO GERAL 

  Realizar um estudo bibliográfico  sobre o processo de inclusão escolar de 

alunos com deficiência  intelectual.  

1. 2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

. Identificar nos textos pesquisados análises sobre as condições 

necessárias para favorecer o processo de inclusão de alunos com DI no contexto da 

escola regular em classe comum. 

. Caracterizar as dificuldades encontradas pelos professores do ensino 

regular para promover a inclusão dos alunos com deficiência intelectual. 

Com intuito de atingir tais objetivos desenvolvemos os procedimentos 

descritos a seguir. 
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1. MÉTODO 

Considerando os objetivos, o presente trabalho se constitui em uma 

pesquisa bibliográfica. 

Como analisa Lakatos & Marconi (1991) a pesquisa bibliográfica 

possui a finalidade de colocar o pesquisador em contato direto com o que foi escrito, 

dito, ou retratado a respeito de determinado assunto. 

Complementando esse conceito, Manzo (1971) comenta que a 

bibliografia pertinente oferece meios para definir, resolver, não apenas problemas já 

conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se 

cristalizaram o bastante, e seu objetivo  é permitir ao cientista o reforço paralelo na 

análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações. 

Partindo desse pressuposto, vale ressaltar que a pesquisa 

bibliográfica não é somente uma repetição daquilo que foi dito ou escrito sobre 

determinado assunto, ela pode propiciar um novo olhar ou abordagem sobre 

determinado tema, permitindo chegar a novas conclusões. 

Os mesmos autores comentam a respeito da importância da leitura 

para a boa efetivação do processo da pesquisa. 

A leitura constitui-se em fator decisivo de estudo, pois propicia a 
ampliação, a obtenção de informações básicas ou especificas, a 
abertura de novos horizontes para a mente, a sistematização do 
pensamento, o enriquecimento de vocabulário e o melhor 
entendimento do conteúdo das obras (LAKATOS & MARCONI, 1991, 
p.19). 

 

A leitura é um elemento essencial para o trabalho de pesquisa, pois 

ela de forma contínua e constante se faz necessária para a obtenção de 

conhecimentos. 

De acordo com Lakatos &Marconi (1991), ler significa conhecer, 

interpretar, decifrar, fazer distinção dos elementos mais importantes, e optar pelos 

mais representativos e sugestivos, e dessa forma utilizá-los como fonte de novas 

idéias e do saber, por meio dos processos de busca, assimilação, retenção, crítica, 

comparação, verificação e por fim, integração do conhecimento. 
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2.1  CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

Delimitamos o campo da pesquisa aos textos relacionados ao tema: 

Inclusão de alunos com Deficiência Intelectual: Um estudo Bibliográfico, por meio de 

sites científicos, como Scielo e ANPED (Associação Nacional de Pesquisadores em 

Educação) e periódicos da área, tais como: Revista Brasileira de Educação Especial, 

Revista de Educação Especial e livros da área disponíveis na biblioteca da 

Universidade Estadual de Londrina. Por meio desta busca encontramos o total de 

doze obras que correspondem ao tema estudado no trabalho, sendo cinco capítulos 

de livros e sete artigos.  

2.2  PROCEDIMENTOS PARA A COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

A pesquisa iniciou-se com a seleção dos textos pertinentes ao tema 

da pesquisa, nas publicações identificadas. Os periódicos escolhidos para análise 

foram: textos disponíveis no site da ANPED, Revista Brasileira de Educação 

Especial, e Revistas de Educação Especial, bem como os livros disponíveis na 

biblioteca da UEL. 

Após a leitura dos materiais coletados, realizou-se a organização de 

duas categorias de análise, que emergiram como dados significativos contidos nas 

análises realizadas pelos autores pesquisados. 

As categorias  organizadas foram:  

1) As condições necessárias para favorecer o processo de inclusão 

de alunos com DI no contexto da escola regular em classe 

comum. 

2) Caracterizar as dificuldades encontradas pelos professores do 

ensino regular para promover a inclusão dos alunos com 

deficiência intelectual. 
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3.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Educação é um processo histórico que visa à socialização e a 

transmissão dos conteúdos adquiridos ao longo do percurso da humanidade. 

De acordo com Carvalho (2004) a educação é uma tarefa muito 

complexa e muito abrangente, pois desde os primórdios da civilização, dentre as 

práticas humanas a educação possui um papel de destaque, dada a sua influência 

na sociedade. 

Como adverte esse mesmo autor, em cada período cronológico 

puderam ser observadas correntes pedagógicas que subsidiaram a organização do 

processo educacional. O período do Renascimento representou um marco na época 

por suas grandes descobertas, tendo em vista que exerceu por sua vez influências 

sobre os pensamentos pedagógicos. 

Mas foi a partir do século XIX que o Iluminismo inspirou os planos 

positivistas  que apesar de terem diferenças em relação aos objetivos e aos meios, 

possuíam a mesma origem. 

O Positivismo visava renovar os costumes e reorganizar a sociedade 

e os que eram adeptos da idéia Positivista, afirmavam que somente pela educação é 

que todos, independentes de sua classe social poderiam ter acesso às mesmas 

oportunidades, se diferenciando apenas por suas aptidões pessoais, e que por meio 

da educação seria possível reconstruir a sociedade. 

O presente trabalho refere-se a uma investigação sobre a inclusão 

de alunos com deficiência intelectual. 

 Dessa forma iremos discorrer um breve contexto histórico da 

educação inclusiva no Brasil; Que segundo Mendes (2002) começou a ser traçada 

no século XVI com médicos pedagogos que, procuraram quebrar pré-conceitos 

existentes e passaram a acreditar na formação e na educação de indivíduos que 

eram vistos pela sociedade de forma depreciativa, e que eram considerados 

ineducáveis. 

A deficiência era vista como uma patologia crônica e todo auxílio 

prestado a essas pessoas, se dava por meio do método terapêutico, mesmo quando 

envolvia a área educacional. 

Os médicos foram os primeiros a enxergar a necessidade de escolarizar indivíduos 

com deficiência que estavam inseridos e misturados em hospitais psiquiátricos , sem 
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identificação de patologias e idades, especialmente no que se referia ao caso da 

deficiência mental. 

Mas foi em meados do século XVIII, princípio do século XIX, como 

adverte Jimenez (1997) que se inicia o processo de institucionalização especializada 

de pessoas com deficiência, e a partir daí, podemos considerar ter surgido a 

Educação Especial. 

A sociedade por sua vez também se mobiliza e toma consciência da 

precisão de prestar apoio a este tipo de indivíduos. 

 Como descreve Mendes (2002), a princípio essa ajuda se dava 

mais de forma assistencial do que educativa, pois era presente na sociedade a idéia 

de que era preciso `` proteger as pessoas normais `` daquelas consideradas `` não 

normais‟‟  pois acreditava-se que as mesmas eram um perigo para a sociedade 

A mesma autora comenta que com o intuito de segregar o deficiente 

abriram-se escolas fora das povoações a fim de tranqüilizar a sociedade de uma 

forma geral, e para justificar tal atitude, argumentava-se que o campo proporcionaria 

aos deficientes uma vida mais saudável e feliz. Jimenez (1997) enfatiza que desta 

maneira se tranqüilizava a consciência coletiva, já que estava a proporcionar 

cuidado e assistência a quem precisava, protegendo o deficiente da sociedade, sem 

que esta precisasse suportar o seu contato. Esta situação de atendimento dos 

deficientes segregados em instituições irá prolongar-se até meados do presente 

século. 

Assim no decorrer do século XIX, criam-se escolas especiais para 

cegos, e surdos, e ao final do século inicia-se o atendimento a deficientes 

intelectuais em instituições criadas para estes fins. 

O mesmo autor prossegue afirmando que o século XX caracterizou-

se  pelo início da obrigatoriedade e expansão da escolarização básica, constatando 

que numerosos alunos, principalmente os que apresentavam certas deficiências, 

possuíam dificuldades em seguir o ritmo natural da classe e obter um rendimento 

similar as demais crianças da sua idade. 

A partir daí então se sobrepõe à divisão do trabalho e surge assim 

uma pedagogia diferenciada, uma educação especial institucionalizada, baseada 

nos níveis de capacidade intelectual e identificada em termos de quociente 

intelectual. 
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Nesta época proliferam as classes especiais e a rotulação das 

crianças segundo diversas etiquetas. As escolas especiais multiplicam-se e 

diferenciam-se em função das diferentes etiologias: cegos, surdos, deficientes 

mentais, paralisias cerebrais, espinhas bífidas,  dificuldades de aprendizagem, etc. 

Estes centros especiais e especializados, separados dos regulares, com os seus 

programas próprios, técnicas e especialistas, constituíram e constituem um 

subsistema de Educação Especial diferenciado, dentro do sistema educativo geral 

(JIMENEZ, 1997, p.24). 

Por conseguinte, o autor discorre que, em meados de 1959 a 

rejeição feita pelas associações de pais a este estilo de escolas segregadas recebe 

apoio administrativo  que inclui na sua legislação o conceito de normalização. 

O Princípio de normalização tinha como objetivo proporcionar aos 

indivíduos com deficiências o direito de usufruir qualidade de vida o mais normal 

possível, no seu espaço de convivência, podendo dessa forma participar das 

mesmas atividades que os demais, no âmbito educacional e de lazer. 

O processo de Normalização, não procurava „‟normalizar o 

deficiente‟‟, mas sim normalizar a sua realidade e suas condições de vida, 

possibilitando a integração do deficiente na sociedade. 

A partir daí, o conceito de normalização, estende-se por toda a 

Europa e América do Norte. 

Como conclusão diremos que normalizar não significa pretender 
converter  em normal uma pessoa deficiente, mas aceitá-lo tal como 
é, com as suas deficiências, reconhecendo-lhe os mesmos direitos 
que aos outros e oferecendo-lhes os serviços pertinentes para que 
possa desenvolver ao máximo as suas possibilidades e viver uma 
vida tão normal quanto possível ( JIMENEZ, 1997, p.29). 

Partindo desse pressuposto, Arnais Sanches (2005) faz um breve 

comentário sobre a importância do processo de integração que surgiu em meados 

da década de 70. A autora afirma que o movimento de integração escolar supôs 

estabelecer as primeiras tentativas, por questionar e rechaçar a segregação e o 

isolamento em que se encontravam as pessoas com deficiência nos centros de 

educação especial. 

Em um primeiro momento, as classes especiais foram consolidadas 

dentro de um centro escolar e, mais tarde, a assistência dos alunos com deficiência 

em tempo parcial foi estabelecida na classe regular. 
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Na Integração, para que um aluno com necessidades educacionais 

especiais pudesse estar numa classe regular, era necessário que apresentasse 

dificuldades médias ou comuns. 

Uma das criticas mais comuns feitas ao movimento de integração 

escolar é relativa às definições difundidas sobre seu próprio conceito. Essas 

definições, em muitas ocasiões, dizem muito pouco sobre a qualidade da educação 

oferecida aos alunos com necessidades educacionais especiais no sistema 

educacional. 

Outro aspecto questionado pela inclusão é a forma como os alunos 

foram considerados especiais no contexto da integração. 

[...] posto que obedecia a decisões, fundamentalmente, políticas e 
econômicas, em lugar de se proceder a uma revisão dos processos 
que podem dar lugar a ele. Pode-se dizer que são decisões guiadas                             
por uma visão da educação especial que interpreta as dificuldades 
de aprendizagem exclusivamente a partir do déficit do aluno, o que 
promove a injustiça e detém os progressos neste campo (SANCHES, 
2005, s.p).   

Na opinião de Cobertt (apud Sanches, 2005) com o conceito de 

integração tem-se fomentado práticas de exclusão, porque geralmente era a pessoa 

com deficiência que estava obrigada a integrar-se na comunidade escolar e de 

forma ativa. 

A responsabilidade é colocada sobre o que é diferente, a ênfase 

recai sobre o aluno com deficiência, já que este deve integrar-se a cultura 

dominante. 

Portanto, enquanto a integração tem posto sua ênfase no aluno com 

necessidades educacionais especiais, a inclusão centra seu interesse em todos os 

alunos. 

Na inclusão, é a instituição que cria um clima de receptividade, 

flexibilidade e sensibilidade a qualquer aluno que seja escolarizado nela, e todos os 

alunos são membros de direito da classe regular, sejam quais forem as suas 

características pessoais. 
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3.1  EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Segundo Glat (2005) nas últimas décadas, por conta de novas 

demandas e expectativas sociais, juntamente com os avanços das ciências e 

inovações tecnológicas, os profissionais da educação especial têm se voltado para a 

procura de novas maneiras de educação escolar com métodos menos segregativos 

de absorção desses alunos pelos sistemas de ensino. 

Tal processo se acelerou a partir dos anos 90, com o 

reconhecimento da educação inclusiva como diretriz educacional prioritária na 

maioria dos países, entre eles o Brasil. 

A mesma autora enfatiza que a política de educação inclusiva, 

refere-se à responsabilidade dos governos e dos sistemas escolares e educacionais 

que cada país possui, e que envolve a qualificação de todas as crianças e jovens no 

que diz respeito aos conteúdos, conceitos, valores e experiências que estão 

materializados no processo de ensino-aprendizagem da escola, tendo como 

princípios básicos, o reconhecimento das diferenças individuais de qualquer origem. 

A inclusão escolar é para todos aqueles que se encontram a 

margem do sistema educacional, independentemente de idade, gênero, etnia, 

condição econômica ou social, e condição física ou mental. Todos os alunos devem 

ser acolhidos nas escolas regulares as quais devem se adaptar para atender as 

suas necessidades. 

A educação inclusiva significa um novo modelo de escola em que é 
possível o acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os 
mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são 
substituídos por procedimentos de identificação e remoção das 
barreiras para a aprendizagem (GLAT, 2005, p. 16). 

 

A inclusão postula uma reestruturação do sistema educacional, ou 

seja, uma mudança estrutural no ensino regular, cujo objetivo é fazer com que a 

escola se torne inclusiva. 

                                     

O princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as 
crianças deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que possam ter. As escolas inclusivas 
devem reconhecer e responder as diversas necessidades de seus 
alunos, acomodando tantos estilos como ritmos diferentes de 
aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos 
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por meio de currículo apropriado, modificações organizacionais, 
estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com a 
comunidade [...] dentro das escolas inclusivas, as crianças com 
necessidades especiais educacionais, deveriam receber qualquer 
apoio extra que possam precisar para que lhes assegure uma 
educação efetiva (...) (UNESCO, 1994, p.6). 

 

Tanto a realidade brasileira, quanto as de outros países indicam que 

será muito difícil a Educação Inclusiva ser implementada com sucesso se não 

houver suportes necessários para que ocorra o progresso da mesma. 

 Concernente a essa preocupação, Aranha (2003) considera a idéia 

de inclusão como: 

Um projeto a ser seguido por todos: família, diferentes setores da 
vida pública e população leiga. Necessita planejamento, 
experimentação, de forma a se identificar o que precisa ser feito em 
cada comunidade, para garantir o acesso das pessoas com 
deficiência do local e de outras comunidades aos recursos e serviços 
nela disponíveis. Não se instala por decreto, nem de um dia para 
outro. Mas há que se envolver efetiva e coletivamente, caso se 
pretenda um País mais humano, justo e compromissado com seu 
próprio futuro e bem-estar (ARANHA, 2003 p. 11). 

Conforme aponta Mendes (2002), a educação inclusiva é uma 

proposta de aplicação prática ao campo da educação, de um movimento mundial, 

denominado de inclusão social que propõe um novo paradigma e busca a 

construção de um processo bilateral nos quais as pessoas excluídas e a sociedade 

luta em parceria, tentando promover e efetivar oportunidades para todos. 

 Silva e Maciel (2005, s.p) avaliam que: 

A inclusão do ponto de vista legal surgiu antes que houvessem 
formações mais adequadas para os professores, onde se pudesse 
ter discutido as questões referentes à inclusão para que não 
houvesse o que hoje encontramos na maioria dos educadores: a 
barreira da não aceitação. Não aceitação esta, que vem mascarada 
por jargões do tipo: “não tenho formação”, “não tenho conhecimento 
específico”, “não temos materiais e metodologias adequadas”, que 
escondem o preconceito por se ter um „pré-conceito‟ de quem são os 
alunos com necessidades educacionais especiais.  

Na compreensão das autoras, a educação inclusiva envolve muito 

mais do que a troca de espaços, há questões de caráter subjetivo dos professores, 

como “suas crenças e valores, seus ideais e suas concepções sobre „como‟ e „para 
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quem‟ ensinar” (Silva e Maciel, 2005, s.p) que devem ser revistos e reconstruídos 

pelos professores. 

Glat e Pletsch (2007) apontaram para o fato de que a proposta da 

educação inclusiva deve ser articulada numa luta pela melhoria e pela 

transformação da educação de um modo geral, por isso, não deve ser desconecta 

dos debates no campo da economia, da política, do social e do cultural, pois são 

dimensões que exercem pressões na sociedade brasileira atual. 

Essa busca pela inclusão está ligada à construção de uma 

sociedade democrática, onde todos possam conquistar sua cidadania, havendo 

respeito e aceitação pelas diferenças existentes.                                 

A idéia de inclusão se fundamenta em uma filosofia que reconhece e         
aceita a diversidade na vida em sociedade. Isto significa garantia de 
acesso de todos e todas as oportunidades, independentemente das 
peculiaridades de cada indivíduo ou grupo social (ARANHA, 2001, 
p.2). 

A educação inclusiva deve ser compreendida como as relações 

estabelecidas da pessoa com o mundo, com os outros e consigo mesma. 

Na escola as diferenças individuais estão sempre presentes e a 

atenção à diversidade é o eixo norteador do paradigma da educação inclusiva, isto 

é, uma educação de qualidade para todos, a fim de evitar rótulos, preconceitos, 

mecanismos de exclusão de alunos que por diversas razões contara as expectativas 

do sistema educacional escolar e acabam discriminados e em situação de 

desvantagem. 

Para Mendes (2002), uma escola inclusiva precisa consistir em 

muito mais do que apenas um espaço físico para a convivência, tal espaço deve 

proporcionar aos alunos um ambiente próprio que seja capaz de atender a todas as 

suas necessidades dando atenção as suas particularidades de aprendizagem e seu 

desenvolvimento. O modelo de escola para todos é aquele que possibilita recursos 

necessários para que o professor possa trabalhar com as diferenças e os limites dos 

alunos no espaço escolar em que o mesmo está inserido. 

Implementar um sistema de Educação Inclusiva não é algo simples 

de ser feito, para que uma escola disponha de um ensino de qualidade a todos os 

alunos, incluindo os que possuem alguma deficiência, é necessário que a escola 

conscientize e prepare seus profissionais  para tal realidade. 
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De acordo com Bueno (1999) existem dois aspectos imprescindíveis 

para que realmente haja uma política de educação inclusiva no país, que seria a 

organização de serviços e a formação de professores; E quanto a essa formação, 

seria necessária a capacitação de dois tipos de profissionais: 

a) Professores do ensino regular com formação básica, incluindo 

formação para lidar com diversidade.  

b) Professores especializados, os quais trabalhariam como 

equipe de atendimento e apoio. 

A educação Inclusiva constitui um modelo de escola em que é 

possível não somente o acesso, mas também a permanência de todos os alunos, 

independente de suas condições socioeconômicas, raciais, culturais, físicas ou 

mentais. 

Todos devem ter o direito de freqüentar escolas que disponibiliza de 

recursos apropriados para que todas as necessidades possam ser atendidas. 

E para que possa realmente ser inclusiva, deverá perceber e 

entender o fato de que alguns alunos (mais que outros) precisarão de cuidado, apoio 

e incentivo, para que alcance o êxito de sua escolarização, se eximindo de toda 

crença de senso-comum e preconceitos. 

O que hoje é normal pode não ter sido ontem e não sabemos como 
será amanhã: O que aqui é normal pode ser anormal noutro lugar ou 
vice-versa. De tal maneira que o normal e o não normal não se 
encontram dentro da pessoa, mas fora dela, é aquilo que os outros 
percebem nessa pessoa. Por isso é fundamental mudar a atitude da 
sociedade perante o individuo mais ou menos diferente, e não mudar 
a pessoa, o que por outro lado, não é muitas vezes possível   
(JIMEMEZ, 1997, p. 27). 

A inclusão é um processo que requer o compromisso de cada um, 

no intuito de oferecer uma educação de qualidade para todos os alunos de forma 

igualitária; Precisamos rever a nós mesmos, reconhecendo nossas atitudes, valores, 

limites, preconceitos, desejos e possibilidades, enquanto elementos contribuintes na 

efetivação do processo de uma educação inclusiva. 

Considerando os objetivos deste estudo, a seguir apresentaremos 

algumas análises sobre o conceito de deficiência intelectual. 
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3.2  DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
 

Conforme aponta Apple e Teitelbaun (2005), o homem demorou 

séculos para entender e explicar cientificamente algumas entre tantas deficiências. 

Até obter uma compreensão sobre tais anomalias, ele conviveu com diversas 

explicações, que cada vez mais o distanciavam da necessidade de enfrentar a 

deficiência como uma realidade humana. 

As deficiências físicas, sensoriais ou mentais apesar de estarem 

presentes na sociedade e em todas as culturas, recebem tratamento diferente. 

As anomalias físicas, mentais ou sensoriais, decorrentes de    
deformações congênitas, amputações traumáticas, doenças graves e 
de conseqüências incapacitantes, de natureza transitória ou 
permanente, são tão antigas quanto à própria humanidade                                    
(APPLE;TEITELBAUN, 2005, p. 51). 

Os autores citados acima, ainda enfatizam que a forma como a 

sociedade equaciona os problemas causados pela presença de minorias de 

deficientes e desfavorecidas refletem a sua concepção essencial da natureza e valor 

do homem, seus pressupostos básicos sobre suas obrigações de fato e de direito 

para com o cidadão. 

E ainda que a sociedade continuamente se depare com a 

deficiência, notamos  limitações, e dificuldades do ser humano para lidar, relacionar-

se e trabalhar com o indivíduo que traz consigo a marca de alguma deficiência. 

Estatísticas recentes do Ministério da Educação (BRASIL, 2007) 

indicam que das 700.824 matrículas efetuadas na Educação Especial, em suas 

possibilidades de classes e ou escolas especiais ou  escolas  comuns  em  2006,  

330.794  eram compostas  de  alunos  identificados  com  deficiência intelectual  

e Síndrome de Down, o que representa praticamente 50% do 

universo total de matrículas. 

De acordo com Glat (2007), é complexa a definição de deficiência 

intelectual por se tratar de uma denominação genérica que atinge um grupo 

heterogêneo de pessoas com diferentes níveis de comprometimento e etiologias. No 

entanto, a partir dos anos1980, tem aumentado o debate sobre qual seria a 

terminologia mais correta para designar a estes indivíduos. 
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A autora descreve que recentemente diversos países, vêm adotando 

o termo deficiência intelectual, por recomendação da Associação Internacional de 

Estudos Científicos das Deficiências Intelectuais. Esta deficiência  é: 

[...] caracterizada por limitações significativas no funcionamento 
intelectual global, acompanhadas por dificuldades acentuadas no 
comportamento adaptativo, manifestadas antes dos dezoito anos de 
idade (AAMR, Associação Americana de Retardo Mental, 2002, 
p.82). 

Na atualização ocorrida em 2002, a AAMR (Associação Americana 

de Retardo Mental), define deficiência intelectual como uma condição que envolve 

cinco áreas que diz respeito a diferentes aspectos do desenvolvimento do sujeito, do 

meio em que vive e dos suportes de que dispõe: habilidades intelectuais, 

comportamento adaptativo, participação, interação e papel social, saúde, e contexto. 

De acordo com AAMR (2002), as habilidades intelectuais são 

avaliadas através de testes de inteligência, que se referem à capacidade de 

raciocínio, planejamento, solução de problemas, pensamento abstrato, compreensão 

de idéias complexas, rapidez de aprendizagem e aprendizagem que se dá por meio 

da experiência; Ainda que supostamente essas características sejam inatas do 

sujeito, podem ser desenvolvidas através da aprendizagem. 

Já o comportamento adaptativo como adverte Carvalho e Maciel 

(2003), é descrito como o conjunto de habilidades conceituais, sociais e práticas 

adquiridas pelo individuo para corresponder às demandas do dia-a-dia. 

Por habilidades conceituais compreendem-se os aspectos 

acadêmicos, cognitivos e de comunicação, tais como: a leitura e a escrita, conceito 

de dinheiro e linguagem. A habilidade prática refere-se à independência nas 

atividades ordinárias do cotidiano, por exemplo: alimentar-se, andar sozinho na rua, 

ter hábitos de higiene, usar o telefone, vestir-se, fazer compras, entre outros. 

Já a habilidade social está ligada aos comportamentos considerados 

pela sociedade apropriados ou esperado de acordo com a idade dos indivíduos, tais 

como: relacionar-se com outras pessoas, defender seus direitos, agir de forma 

responsável na realização de tarefas que lhes são atribuídas. 

A saúde envolve as suas condições orgânicas: diagnósticos e 

etiologia, como também os aspectos físicos e mentais. E finalmente o contexto, que 
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é definido pelos ambientes e cultura, são as condições inter-relacionadas nas quais 

os indivíduos vivem cotidianamente. 

Diante desse sistema vale ressaltar que a deficiência intelectual não 

é uma condição permanente, ela é independente das características inatas dos 

indivíduos e pode ser mais ou menos desenvolvida conforme os suportes e 

incentivos recebidos em seu ambiente, às relações que estabelece e os apoios que 

recebe. 

De acordo com a explicação de Pan (2008), encontramos nos meios 

acadêmicos e científicos o emprego das denominações deficiência mental (que para 

Pessoti (1984) focaliza a incapacidade, a limitação e a insuficiência) e, mais 

recentemente verificamos o emprego do termo deficiência intelectual, que se 

originou da mudança proposta em 2002 pela American Association of Mental 

Retardation (AAMR), que passa a conter uma perspectiva funcional, bioecológica e 

multidimensional, e a considerar a interação dinâmica entre o funcionamento do 

indivíduo e o seu meio social. Essa associação americana a partir de 2007 passou 

ser denominada de American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities (AAIDD), mudando retardo mental para deficiência intelectual.  

A entidade, que funciona desde 1876, é a organização mais antiga 

na área, representando uma grande liderança mundial no campo da deficiência 

intelectual. A AAIDD lança em 2010 a 11ª edição do seu manual, em que constará a 

sua primeira definição oficial do termo deficiência intelectual (AAIDD 2007).  

Pan ainda destaca que devemos levar em conta as “dimensões 
implicadas no conceito de deficiência, impossível de ser reduzido a 
uma definição única onde ser retratado pelo melhor termo” . Enfatiza 
também que esse conceito deve ser compreendido considerando-se 
os diferentes sentidos atribuídos às diferenças humanas e às 
diferenças intelectuais nas práticas sociais em que são traduzidas, 
pois tais pessoas com deficiência compõem a totalidade social, 
vivenciando assim, as contradições nela produzidas. (2008, p. 31). 

Deve-se levar em consideração a ampla variação individual no que 

se refere aos aspectos de desempenho escolar e social, esses alunos apresentam 

um ritmo de aprendizagem que se dá de forma mais lenta, do que seus outros 

colegas da mesma idade, e necessitam de um tempo maior para a realização de 

suas tarefas. 

Glat (2007) ressalta que esses alunos possuem uma capacidade de 

abstração e generalização mais limitada, podendo ainda ter maior dificuldade para 
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formar conceitos e memorização. Geralmente demonstram dificuldades quando são 

obrigados a assimilar rapidamente uma grande quantidade de informação e 

estimulação. 

Apresentam dificuldades para se adaptar a novas situações, tanto 

como para expressar e controlar emoções, e de forma freqüente apresentam 

imaturidade social comparada com pessoas da mesma faixa-etária. 

É importante destacar, porém, que todas essas dificuldades, mesmo 
nos casos mais graves, não representam limitações ou patamares 
intransponíveis, já que essas aptidões podem ser desenvolvidas com 
a exposição ao ambiente escolar (GLAT, 2007, p. 81). 

Conforme constata Tomasini (s.d.) as limitações do indivíduo que 

apresenta deficiência intelectual sempre são argumentos usados, pelos educadores 

e pela comunidade em geral, como fatores que impedem à aprendizagem de 

conteúdos considerados mais complexos e que exigem maior capacidade de 

raciocínio. 

 É visto que essa concepção, limita a expectativa dos educadores 

em relação ao individuo com deficiência intelectual, isso ocorre mais em razão de 

um preconceito do que de fato das reais condições mentais, físicas e sociais do 

aluno. Afinal, onde realmente estão localizadas as fronteiras da deficiência 

intelectual? 

Sendo assim, se faz necessário o rompimento de determinados 

paradigmas já existentes, para que ocorra de forma completa e eficaz a inclusão do 

deficiente intelectual na escola e também na sociedade, sendo aceito e respeitado 

como cidadão.  

GLAT(2007) ainda enfatiza que a inclusão é a política educacional 

brasileira e mundial para as pessoas com NEE, portanto, o que se deve fazer é 

conscientizar e capacitar os profissionais da educação para a inclusão. 
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3.3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA INCLUSÃO DE ALUNOS COM A 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL.  

 

De acordo com Rodrigues (2006), os diferentes enfoques da 

formação inicial e continuada para a docência em Educação Especial (EE), bem 

como as políticas de operacionalização de seus serviços, estão sujeitos a modelos 

educativos e concepções diversas, cuja dependência se assenta em momentos 

históricos específicos. 

A implementação das políticas educacionais inclusivas tem ocorrido 

de modo a confirmar que os professores, de modo geral de todos os níveis de 

ensino, vêm enfrentando dificuldades para promover a aprendizagem acadêmica e a 

participação social dos alunos com necessidades educacionais especiais (NEE). 

A diferença observada entre a formação inicial de profissionais de 

educação especial e a execução desse serviço vem obrigando os agentes 

responsáveis, quer no âmbito legal, quer no âmbito acadêmico, a realizar ajustes 

curriculares de acordo com os diferentes enfoques e as necessidades operativas 

assumidas, com ênfase na proposta de uma educação inclusiva. 

 O mesmo autor ainda afirma que, tais ajustes têm por objetivo dotar 

os futuros profissionais dos elementos teóricos, metodológicos e técnicos 

necessários ao desenvolvimento de uma prática profissional exitosa. 

 Segundo Rodrigues (2006) a história da profissão docente não se 

dissocia do lugar que seus membros ocupam nas relações de produção e do papel 

que desempenham na manutenção da ordem social. 

  No momento em que a escola se impõe como um instrumento 

privilegiado de estratificação social, os professores também passam a ser investidos 

de ilimitado poder: podem promover a ascensão (integração/ inserção/inclusão) do 

aluno diferente ou a sua estagnação (exclusão).  

[...] falar de uma educação inclusiva que pressupõe, entre outras, a 
inserção de alunos com deficiência em classes comuns do ensino 
regular, é falar de uma pedagogia de suporte para que as diferenças 
não sejam meros pretextos para a não-aprendizagem. Assim, formar 
professores competentes e qualificados pode ser o alicerce para que 
se garanta o desenvolvimento das potencialidades máximas de todos 
os alunos, entre eles, os com deficiência. (RODRIGUES, 2006, p. 
54).  
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O autor prossegue afirmando que, para garantir o êxito dos trabalhos 

na escola inclusiva, algumas condições devem ser consideradas: apoio de 

especialistas, unificando os dois sistemas e adaptando-os às necessidades de todos 

os alunos; potencialização das formas de intervenção, isto é, aplicação dos sistemas 

consultivos e de intervenção direta em sala de aula comum por meio do ensino 

cooperativo; adoção de uma nova organização escolar, propondo a colaboração, o 

ajuste mútuo, as formas interdisciplinares e o profissionalismo docente. 

Há necessidade de se propiciar instâncias de capacitação e 

formação continuada que considerem o ensino de técnicas práticas e efetivas, 

atribuindo ao professor seu real papel como sujeito político na transformação de sua 

carreira profissional, por meio da valorização de sua trajetória, criatividade e 

conhecimento, além de condições dignas de trabalho.    

Segundo este mesmo autor a proposta de uma escola inclusiva 

supõe uma verdadeira revolução nos sistemas tradicionais de formação docente, 

geral ou especial. Um sistema unificado de ensino nos obrigaria abandonar esta 

clássica separação, para buscar uma integração entre os conhecimentos 

provenientes de ambos os sistemas. 

Mas para isso, a formação do docente de educação tem de ser mais 

especializada para atender a diversidade dos alunos, recomendando a inclusão de 

disciplinas ou conteúdos afins, nos diferentes cursos de formação que contemplem, 

ainda que minimamente, o campo da Educação Especial. 

  Conforme aponta Cerqueira (2008, s.p).  

[...] desde que o termo inclusão surgiu no meio social e escolar, ele                                       
tem sido associado ao de inovação educacional, de maneira que 
implica a formação de professores e propostas de ensino que                                                                            
atendam às exigências da sociedade contemporânea, em que não                                       
há espaço para preconceitos e discriminações entre os                            
indivíduos, mas sim para a interação de todos com o mundo e a                           
promoção da auto- estima do aluno deficiente.  

Nesse caso se faz necessário, refletir sobre estratégias que se 

transformem em ações concretas para a formação profissional. 

Ao falar de Educação Inclusiva, nada mais relevante do que 

destacar a preocupação com a formação e qualificação de profissionais no 

desempenho, com competência, de uma educação de qualidade. Esta formação 
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deve contemplar o contexto do professor, pois é justamente, em sala de aula, que o 

saber da experiência se manifesta.            

 

[...] É a partir do saber fazer do professor, dos conhecimentos que 
possui experiências, crenças e esquemas de trabalho que a idéia                                        
de educação permanente pode ser pensada e ampliada, baseando-
se no seu aprimoramento através da reflexão compartilhamento de 
idéias, informações, sentimentos, responsabilidades, decisões e as 
ações (CERQUEIRA, 2008). 

Além das necessárias adaptações relacionadas com as alterações 

da vida profissional, a formação do professor deve ser uma construção contínua  da 

pessoa humana, dos seus saberes e aptidões, da sua capacidade de discernir e 

agir.  

O questionamento da própria prática, as comparações, análises, 

investigações e soluções de problemas levam o indivíduo a aprender a pensar  e a 

oferecer possibilidades de investigação individual e coletiva. 

Não obstante, a formação do professor contempla a reflexão sobre 

os  valores da educação, vivência interdisciplinar, trabalho em equipe, pesquisa e 

competências.  Portanto, o professor pode ser capaz de explicar o que sabe com a 

construção de convicção de que todos os alunos são capazes de aprender, 

apresentando-lhes conteúdos interessantes e suscitando neles o prazer de 

aprender.  

A mesma autora Cerqueira  (2008) enfatiza que para atenderem 

fruto da transformação da escola, as universidades são chamadas a reorganizar  

seus programas curriculares, pesquisando, estudando e redefinindo os paradigmas 

educacionais, revisando estratégias e conteúdos de formação, a fim de preparar o 

professor para a diversidade, pois a educação inclusiva só terá seus objetivos 

alcançados se todos os envolvidos neste processo vivenciarem atitudes e valores, 

tendo um olhar educativo coletivo e criativo.  

De acordo com alguns autores (Bautista, 1997; Mantoan 1997; 

Correa; 1999; Oliveira & Leite; 2000) discutem que a Educação Especial muda e 

amplia o seu universo de atuação, já que, em um sistema inclusivo busca uma 

unidade com a educação comum. Nesse movimento, é imprescindível que se 

considere a mudança radical que se opera sobre o próprio conceito de deficiência. 
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Do ponto de vista pedagógico e dentro da escola, o conceito de 

necessidades educacionais especiais torna-se mais apropriado, porque enfatiza as 

dificuldades e as defasagens dos alunos em relação aos objetivos e aos conteúdos 

curriculares da série em que estão matriculados e além disso, faz uma importante 

distinção entre necessidades temporárias e permanentes. 

Oliveira (2002) enfatiza que sem negligenciar as deficiências que 

podem ocasionar processos diferenciados e específicos de aprendizagem , coloca-

se como primordial a avaliação pedagógica, a qual deve voltar seus olhos para o 

currículo, característica principal da prática pedagógica. Isso muda, 

substancialmente, o perfil do professor, seja comum ou especial. 

A mesma autora ainda adverte que, historicamente a formação dos 

professores de Educação Especial caminhou em descompasso com a formação 

geral de professores, tornando dicotômica a formação de professores comuns, do 

ensino fundamental, séries iniciais e do ensino infantil e de professores 

especializados nas diferentes deficiências. 

Assim, quase como conseqüência dessas percepções, negligenciou-
se a formação de professor e enfatizou-se a formação do 
especialista, por intermédio das habilitações especificas, de cunho 
categorial e focadas nas dificuldades inerentes a cada categoria de 
deficiência, tornando a Educação Especial „‟ segregada, isolada, em 
vários aspectos. (...) às vezes suas próprias reflexões vivem em um 
espaço comum, mas separado ‟‟ (FERREIRA, 1993, p. 67) 

Faz-se necessário que os cursos de formação de professores 

reconsiderem tal posição discriminatória e excludente, indicando de forma clara ao 

professor, seu compromisso com o desenvolvimento de todos seus alunos, por meio 

da intencionalidade de sua ação pedagógica.  

Santos (2002) ressalta a importância da ampliação, pelo curso de 

Pedagogia, de suas bases epistemológicas, teóricas e metodológicas para assumir o 

desafio de formar educadores capazes de atuar na prática educativa da inclusão. 

Não desconsiderando a importância da ação educativa do professor 

de educação especial, cuja formação deve ir além dos fundamentos básicos. 

Segundo Oliveira (2002) a ação em educação especial diante do 

paradigma da inclusão não se restringe apenas a docência, tal profissional precisa 

ser capaz de gerenciar o processo inclusivo. 
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[...] assessorar e capacitar professores e a equipe da escola em     
programas de formação continuada; participar em reuniões com 
equipe multidisciplinar; acompanhar e avaliar os alunos com 
necessidades educacionais e especiais e, também, quando 
necessário, atuar como docente nos serviços pedagógicos 
especializados (OLIVEIRA, 2002, p. 241). 

 

A mesma autora, ainda adverte que o desafio é justamente 

proporcionar uma formação que não se distancie da formação geral e, ao mesmo 

tempo, desenvolva a competência profissional para o trabalho pedagógico diante 

dos alunos com deficiência, seja na docência ou em outras tarefas. 

Para que o professor atue com bom desempenho mediante o 

processo da inclusão desses alunos, é imprescindível que se obtenha uma sólida 

formação acadêmica que propicie a competência necessária para refletir sobre a 

prática educativa e atuar consistentemente para alterar a realidade objetiva, 

transpondo os limites impostos por uma perversa política sócio-econômica cultural 

de exclusão que exige tempo e aprofundamento reflexivo. 

[...] como garantir a apropriação teórico-reflexiva do conhecimento 
pedagógico e, ao mesmo tempo, garantir a competência técnico-
cientifica para o exercício das diferentes funções pedagógicas e, 
inclusive, a especificidade do processo educativo de alunos com 
deficiência? (OLIVEIRA, 2002. p. 242) 

 

De acordo com Gonzales (2002), é indispensável estabelecer 

propostas formativas polivalentes e integradoras, justificadas pelo fato de que as 

necessidades formativas não provêm exclusivamente da Educação Especial, mas 

pelo espaço circunscrito pelo conceito de diversidade, que implica tanto a educação 

geral como a especial.   

Sendo assim, por questões de operacionalização e para não se 

incorrer no risco de aligeiramento da formação, embora o professor de educação 

especial deva ser formado na graduação, faz-se necessário um aprofundamento 

maior no estudo das deficiências e de suas implicações educacionais.  

 [...] a melhor opção para a formação do professor de            
educação especial ainda é a habilitação. No entanto, gostaria de 
resgatar o significado do termo habilitar, que aqui é usado no sentido 
de tornar um profissional competente a desenvolver determinadas 
funções que exijam um aprofundamento prático-reflexivo, a partir de 
um conjunto específico de conhecimentos. (OLIVEIRA, 2002. p. 242) 
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Oliveira (2002) ainda afirma que após a formação básica no ensino 

fundamental ou infantil, onde estaria garantida a formação de professor e a 

discussão sobre os princípios da educação inclusiva, o graduando optaria pela 

habilitação em Educação Especial, com o caráter de aprofundamento de estudos, 

que deveria prepará-lo para o exercício específico com as deficiências em geral e 

suas conseqüências para o processo de ensino e aprendizagem. 

 Dessa forma, caberá ao profissional possuir a capacidade de lidar 

com as adaptações curriculares de grande porte e oferecer suporte para o processo 

de ensino-aprendizagem de alguns alunos, cuja deficiência traz implicações a seu 

desenvolvimento escolar; devendo também, ser capaz de gerenciar a construção de 

um sistema inclusivo que, atendendo as necessidades as necessidades individuais, 

atenda as diferenças. 

 Nesse contexto, vale também ressaltar a necessidade e a 

importância do docente prosseguir com sua formação continuada. Os princípios de 

uma educação inclusiva trazem subjacente a idéia de formação continuada do 

professor. 

Conforme aponta Oliveira (2002), ao pensar a formação de 

professores, não se pode perder de vista a necessidade da formação continuada, o 

que permitirá uma permanente reflexão sobre o fazer pedagógico e o enfrentamento 

dos desafios constantemente colocados para a superação das dificuldades do 

cotidiano escolar. 

              [...] as mudanças no fazer pedagógico supõem mudanças radicais de 
concepções, de posturas e de práticas por parte de todos os 
envolvidos da comunidade escolar, direta ou indiretamente 
(professores, alunos, pais, equipe técnico-pedagógica). Portanto 
necessitam estar alicerçadas em uma sólida fundamentação teórica 
para que se tenham relevantes implicações na prática educacional. 
(OSÓRIO, 1999, p. 313). 

 

Segundo Plestch (2008) a escola e o papel do professor são centrais 

para o desenvolvimento do aluno, na medida em que pode proporcionar novas  

formas de construção do conhecimento, superando os conceitos meramente 

espontâneos ou elementares e chegando a conceitos científicos ou superiores, que 

se constituem na interação social e escolar. 

É imprescindível que o professor adote para a sua prática, alguns 

saberes que lhe permita uma boa atuação e desempenho com os alunos deficientes. 
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 De acordo com Mattos 2002, toda mudança de paradigmas requer 

um  tempo  e  representa um processo de  idas e vindas, permanências,  reajustes e 

novas escolhas.          

Ignorar esse movimento é desconsiderar os aspectos referentes aos 

ajustes necessários para que o sujeito ou a coletividade possa, ou não, apropriar-se 

de qualquer mudança. 

Nesse sentido, a autora aponta algumas sugestões para que 

ocorram algumas mudanças com eficácia: 

 

1. Antes da implantação de qualquer programa de inserção do 

aluno deficiente em sala  regular,  é  necessário  que  se  elabore  

um  programa local,  a  partir  do exame das condições políticas e 

administrativas. 

2. Um estudo das práticas pedagógicas a partir da identificação das 

concepções de deficiência que permeiam essas praticas e suas 

especificidades histórico-culturais. A defesa de uma postura 

otimista, que não leve em consideração a esses aspectos e 

ineficaz para produzir modificações na prática do professor.  

3. A necessidade de estabelecer estratégias em sala de aula que 

resultem em crescimento e aprendizagem para  todos,  inclusive,  

e  principalmente,  para  o professor. 

 

Nesse sentido uma outra autora, Cerqueira (2008) também faz 

alguns apontamentos: 

 

Ela adverte que os resultados relativos às práticas de sala de aula 

revelam alguns fatores que favorecem a educação inclusiva, que são:  

1) Ensino cooperativo - os professores precisam de apoio e de 

colaboração com os colegas da escola e com profissionais 

exteriores à escola.   

2) Aprendizagem cooperativa- é eficaz para a aprendizagem e 

para o desenvolvimento cognitivo e afetivo (socioemocional) 

dos alunos;  
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3) Resolução cooperativa de problemas: Especialmente para os 

professores que precisam de ajuda para a inclusão de alunos 

com problemas sociais/comportamentais, uma abordagem 

sistemática de comportamentos indesejáveis na sala de aula 

constitui um meio para diminuir a quantidade e a intensidade 

dos distúrbios durante as aulas. 

 A definição de regras claras e de determinados limites fixados com 

os alunos (acompanhados de incentivos adequados) comprovou-se eficaz. 

4) Grupos heterogêneos: É uma abordagem diferenciada são 

necessárias e eficientes  para a gestão da diversidade na sala 

de aula. Os objetivos a atingir, as diferentes formas de 

aprendizagem, o ensino flexível e a constituição de pequenos 

grupos incrementam a educação inclusiva.  

5) Ensino efetivo: As estratégias acima mencionadas devem ter 

lugar no quadro de uma abordagem global escola/ensino 

eficazes, na qual a educação é baseada na avaliação, nas 

altas expectativas, no ensino direto e no  feedback.  

 

Todos os alunos conseqüentemente, também aqueles que 

apresentam necessidades educacionais especiais  NEE, fazem progressos se o seu 

trabalho for sistematicamente planejado controlado e avaliado. 

     O currículo pode ser adaptado às necessidades individuais.  

Os alunos freqüentam classes comuns com colegas não-deficientes 

da mesma faixa etária: este princípio assegura aos alunos deficientes e não-

deficientes a oportunidade de aprenderem uns sobre os outros e reduz o estigma 

vivenciado por alunos que estavam separados anteriormente. 

O professor ensina a todos os alunos: em escolas inclusivas, o 

professor tem a responsabilidade de educar tanto as crianças sem deficiência como 

aquelas com deficiência. Tem também a responsabilidade de assegurar que o aluno 

deficiente seja um membro integrante e valorizado da sala de aula.  

Currículo adequadamente adaptado: educação inclusiva significa 

que os alunos deficientes estão sendo ensinados no mesmo contexto curricular e 

instrucional com os demais colegas de sala de aula. Materiais curriculares comuns 
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podem precisar ser adaptados, mas somente até o nível necessário para satisfazer 

as necessidades de aprendizagem de qualquer aluno. 

Métodos instrucionais diversificados: são  Aplicáveis às classes de 

hoje, marcadas pela diversidade humana, os seguintes métodos: instrução 

multinível, a comunicação total, a aprendizagem por cooperação, aprendizado 

baseado em atividades. 

Colaboração entre professores e outros profissionais: a  tendência 

para uma maior colaboração e apoio mútuo entre professores e a preferência dos 

terapeutas e consultores em oferecer apoio na própria sala de aula em vez de retirar 

alunos de lá, beneficiam a prática educativa em geral e a educação inclusiva em 

particular.  Inclusão do aluno na vida social da escola: são partes importantes da 

educação inclusiva os relacionamentos e interações sociais.   

Considerando as leituras realizadas sobre o tema em questão 

apresentamos os principais resultados encontrados organizados em duas 

categorias. 

 

4. RESULTADOS   E  DISCUSSÃO  

  Inicialmente apresentaremos as análises referentes à primeira 

categoria, que se refere às condições necessárias para inclusão de alunos com DI. 

 

4.1  CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA INCLUSÃO DOS ALUNOS COM DI. 

Dentre os trabalhos analisados, identificamos doze autores que  

indicam algumas  condições necessárias para favorecer o processo de inclusão de 

alunos com DI no contexto da escola regular em classe comum. 

De acordo com Ferreira (2003) pensar a educação escolar de um 

aluno com deficiência intelectual inserido no ensino regular, é considerado um 

grande desafio e requer que não nos comportemos de forma ingênua. 

A experiência da escolarização, além de um direito que está tendo 

dificuldades em se materializar, é uma necessidade fundamental para pessoas com 

deficiência intelectual. 
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[...] a escolarização constrói um espaço privilegiado de 
desenvolvimento das crianças e jovens, inclusive para aqueles que 
apresentam deficiência mental, uma vez que possibilita experiências 
de relações interpessoais, nas quais as funções psicológicas 
superiores podem ser vivenciadas de forma sistemática, ao lado da 
ampliação do mundo de significados para eles (RUSSO, 1994, p. 
133). 

Do lugar em que estamos não podemos fazer qualquer 

enfrentamento desta situação sem antes possuir uma sólida reflexão a respeito do 

que deve nos nortear para que haja possibilidades de transformações nesse sentido. 

Ferreira (2003) indica alguns aspectos para tal reflexão. Um primeiro 

aspecto, por seu caráter mais geral refere-se à política de atendimento as pessoas 

que tem deficiência. Vale ressaltar que um processo objetivando mudanças em 

educação se inicia pela mudança das leis. 

Uma das mudanças pretendidas é a de que ao aluno com deficiência 

intelectual, seja garantida uma educação escolar que cumpra para com ele os 

objetivos gerais da educação escolar. Ou seja, que se faça com ele o que está 

previsto para a escola fazer com todos os seus alunos: a promoção do 

desenvolvimento dos alunos mediante ampliação do conhecimento do mundo; 

apropriação de múltiplas formas de linguagens para representá-lo e competência 

para dirigir a própria vida de maneira responsável e autônoma, dentro das 

possibilidades de cada um.  

                          Rodrigues (2008) considera “saberes, competências e atitudes” as 

três principais dimensões que devem ser consideradas para capacitar tantos os 

professores do ensino comum para promoverem a Educação Inclusiva, quanto para 

capacitar os próprios especialistas em Educação Especial. 

Estes conhecimentos vão desde aspectos mais diretamente teóricos, 
tais como o contacto com o pensamento e a teorização de diferentes 
autores, até (e sobretudo) trabalhos de investigação feitos em 
contextos reais que possam fundamentar a adoção de determinadas 
opções metodológicas.(RODRIGUES, 2008, p.12). 

 

De acordo com Pletsch e Braun (2008) a escola deve ter condições 

estruturais (físicas, de recursos humanos qualificados e financeiros) para acolher e 

promover condições democráticas  de  participação  dos  alunos  com  necessidades 

educacionais especiais no processo de ensino-aprendizagem. 
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É necessário que se haja uma proposta de educação que não 

apenas permita o acesso e a permanência na classe comum do ensino regular  mas  

também o aproveitamento social e escolar levando em  consideração  as  

singularidades  de  cada  um ,  com  ou  sem  apoio  especializado. 

                                      
                                      Ademais, acompanhar  pedagogicamente  o  aluno  com  déficit  

cognitivo  tem  sido apontado por diferentes autores como um                                      
dos grandes desafios para a educação, que se habituou a  trabalhar 
com  o  aluno  “ideal”, dentro  de  um  padrão  predominantemente  
racional baseado  em  um modelo único  de  ensino-aprendizagem                         
sem  considerar diversidade  humana e  as  possibilidades de                                       
escolarização  de  pessoas com  deficiência mental                                       
( PLETSCH, 2008).   

 

Conforme aponta Mattos (2002), autores como Bueno (1997)  tem 

demonstrado a importância de  considerar  as  concepções  como  elemento 

constitutivo  da prática  pedagógica  e  que  se  considerem  as  necessidades  que o 

cotidiano coloca para os professores, as condições  reais que delimitam a sua esfera 

de vida e profissional  para que não se corra o risco de se ter uma visão limitante e 

limitada  da ação  docente.  

Para se promover a inclusão é necessário também, que os professores 

compreendam como se dá o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos considerando as especificidades de sua deficiência. 

Gomes e Barbosa (2006, p.98) evidenciam a necessidade de que sejam 

revistos “[...] as crenças, as convicções, os valores e os preconceitos, ou seja, a 

postura pessoal do docente, para que, desta forma, adquiram atitudes positivas e 

busquem como agentes de inclusão escolar”. 

Salgado (2006) analisa que diante da influência que o professor exerce no 

alcance dos objetivos da educação inclusiva, suas decisões e ações devem sempre 

estar consoantes com o contexto em que a prática pedagógica ocorre. 

 A autora  nos ajuda a compreender esta questão do autoconhecimento que o 

professor tem de si, pois nos esclarece que o professor está em constante 

construção de sua identidade pessoal e profissional. Ela diz que a identidade não é 

um produto, é um lugar de lutas, conflitos e construção de sentidos. Por isso, 

sempre pode ser o momento do professor rever sua forma de pensar, agir e atuar, 

mudando ou não para uma orientação inclusiva, este processo acontece desde a 
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formação inicial e mesmo durante a docência, os valores e crenças são construídos 

ao longo do processo de formação, afirma a autora. 

           A mesma autora enfatiza que é importante ter um objetivo que possa garantir  

o aumento da participação e da aprendizagem de todos, sendo  necessário 

aumentar a própria aprendizagem profissional e também a participação ativa como 

sujeito da inclusão.         

           Reganhan e Manzini (2009, p.128) indicam a necessidade dos professores 

diferenciarem recurso e estratégia de ensino e se apoiaram em outros autores para 

dizer que “[...] a utilização do recurso pedagógico e da estratégia de ensino deveria 

estar presente nas salas de aulas em diferentes momentos e situações”. 

Glat  (2006) destaca que o professor inclusivo não pode esquecer-se de 

certos pontos do desenvolvimento de seu trabalho, a capacidade de estudo, a 

preocupação com uma formação contínua, consciente de sua continuidade e do 

constante aprendizado da sala de aula, são alguns desses pontos que o professor 

não deve perder de vista. 

Freire (1996, p.39) afirma que é importante o professor refletir sobre sua 

prática de modo crítico, ao expor que “[...] na formação permanente dos professores, 

o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”. 

Rodrigues (2008 p.15) explica que: “de pouco serviriam os saberes e as 

competências se os professores não tivessem atitudes positivas face à possibilidade 

de progresso dos alunos”. 

Todas as condições e saberes que foram citados, são considerados fatores 

imprescindíveis para que ocorra de fato o processo  de inclusão de maneira eficaz 

mediante a tais alunos, inseridos no espaço escolar. 
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4.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS PROFESSORES DO ENSINO 

REGULAR PARA PROMOVER A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DI.  

 

Identificamos cinco artigos que apresentam as dificuldades 

encontradas pelos professores do ensino regular para promover a inclusão de 

alunos com DI. 

Um primeiro aspecto que representa uma dificuldade no processo de 

inclusão dos alunos com DI é o currículo.    

Segundo Silva e Moreira (2005) no Brasil, as pesquisas direcionadas 

ao “currículo na escola inclusiva” são pouquíssimas.  

Uma análise sobre o estado da arte dessa produção demonstra que 

o pouco material disponível direciona-se mais para a inclusão no todo, oferecendo 

poucos subsídios para o aprofundamento da organização de um currículo que prime 

por uma escola inclusiva. 

 [...] Neste sentido, questiona-se: até que ponto o currículo está 
privilegiando a produção de conhecimentos do aluno que possui 
necessidades educacionais especiais, inserido na escola comum?                                     
O currículo da forma como está sendo concebido na escola, contribui                          
para o processo de inclusão ou pode ser considerado como o                                 
estigma da diferença? (SILVA e MOREIRA , 2005 p. 265 .) 

É comum ao receber alunos com necessidades educacionais 

especais nas escolas ditas inclusivas, nas quais a proposta pedagógica tenha um 

relato de que a escola é inclusiva e de que todos os professores participaram das 

discussões; mas na prática a situação que se apresenta pode ser diferente.  

As autoras advertem que,quando há o ingresso de um estudante 

com necessidades educacionais especiais, por mais que a professora faça um 

trabalho de aceitação dos demais estudantes e isso aconteça com sucesso, à 

prática diária escolar demonstra o quanto à mesma apresenta dificuldade em 

desenvolver os conteúdos do currículo junto a esse aluno e a reconhecer a 

capacidade de aprendizagem desse estudante e como fazer com que ele se 

aproprie de tais conteúdos curriculares? 

Na opinião de GLAT (apud SILVA e MOREIRA 2005)  este momento 

de mudança de paradigma de uma escola excludente para uma escola que inclui, é 

preciso que se trilhe os recursos necessários para efetivar o compromisso de 

desenvolver em cada estudante as suas potencialidades. GLAT (2007) afirma que: 
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[...] educação inclusiva, entendida sob a dinâmica didático-curricular, 
é aquela que proporciona ao aluno com necessidades educacionais 
especiais, participar das atividades cotidianas da classe regular, 
aprendendo as mesmas coisas que os demais, mesmo que de 
modos diferentes, preferencialmente sem defasagem idade-série. 
Sendo o professor, agente mediador do processo de ensino- 
aprendizagem, cabe a ele o papel de fazer as adequações 
necessárias ao currículo (GLAT, 2007). 

Neste sentido, espera-se que o professor saiba acolher a 

diversidade e desenvolver aprendizagem em seus alunos, levando em consideração 

a diversidade nos estilos de aprendizagem e ritmos que se encontram presentes em 

sua sala de aula. Por isso é que a escola precisa adaptar-se ás necessidades dos 

alunos, e para tal, destaca-se a necessidade de um currículo flexível, abrangendo 

uma proposta de conteúdos a partir da realidade de cada escola com base na sua 

autonomia, onde os elementos curriculares adquirirão  novas formas, ou seja, os 

conteúdos não serão memorizados, mas apreendidos compreensivamente; a 

relação de professor e alunos será de parceria; as metodologias serão variadas e 

ativas a  avaliação não será a cobrança da falta ou o reforço do comportamento 

obediente, mas a análise do processo para  reorganizar as ações no cotidiano 

escolar. De acordo com os Parâmetros Curriculares (1998) para a educação 

inclusiva:                

As adaptações curriculares constituem, pois, possibilidades                                      
frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos.  Pressupõem 
que se realize a adaptação do currículo regular, quando necessário,                                      
para torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com 
necessidades especiais. Não um novo currículo, mas                                        
um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que 
atenda realmente a todos os educandos.                                    
Nessas circunstâncias, as adaptações curriculares implicam a                                         
planificação pedagógica e a ações docentes fundamentadas em  
critérios que definem: o que o aluno deve aprender; como e quando 
aprender; que formas de organização do ensino são mais   eficientes 
para o o processo de aprendizagem; como e quando avaliar o seu 
aluno (p.33).        

 

SILVA e MOREIRA (2005) ressaltam que o desenvolvimento de um 

currículo inclusivo é, sem dúvida, um fator importante para se alcançar uma 

educação inclusiva de qualidade primando pela heterogeneidade  dos alunos. 

Um dos grandes objetivos para a escola inclusiva consiste em 

planejar a participação de todos os alunos e saber como dar suporte à  
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aprendizagem dos mesmos, sem lhes fornecer respostas predeterminadas ou fazer 

do currículo , um estigma da diferença, onde alunos tenham currículos diferenciados 

e fechados em sala. 

Sabe-se da importância de que não é o aluno que tem que se 

adaptar aos moldes da escola, mas a escola que deve adaptar-se a atender seus 

alunos.   

Tannous (2004), realizou uma pesquisa no município de Campo 

Grande, capital do Estado de Mato Grosso do Sul, em uma escola Pública, onde 

buscou-se compreender a inclusão de alunos com deficiência intelectual no ciclo I do 

Ensino Fundamental. 

A escolha dos participantes, foram professores do ciclo I do Ensino 

Fundamental; E deu-se a partir do fenômeno que se pretendia averiguar: a interação 

professor/ aluno no processo de inclusão escolar do aluno com deficiência 

intelectual, por se acreditar que eles são os intermediadores desse processo de 

inclusão. 

Como é vista a inclusão escolar do aluno com deficiência na escola 

comum por seus professores? Qual a representação social que professores das 

escolas comuns têm sobre alunos com deficiência intelectual e como essa 

representação interfere na interação entre eles durante o processo de inclusão 

escolar desses alunos, modificando-o? 

A maior dificuldade encontrada foi a de identificar quais dos alunos 

matriculados como alunos com necessidades especiais eram DI, uma vez que 

muitos desses alunos nunca foram diagnosticados como tal e constam de suas 

fichas apenas informações vagas sobre o seu fraco desempenho escolar. 

Dessa forma, alunos que necessitam utilizar da sala de recursos 

pedagógicos por algum tempo, ou que reprovam por mais de uma vez, ou que não 

acompanham as atividades como os demais, são genericamente chamados de 

“alunos com necessidades educativas especiais”. Nesse sentido, evidencia-se a 

dificuldade apontada por Bueno (1997) e por Ferreira  (2007), quando afirmam que o 

termo necessidades especiais ou necessidades educativas especiais não é preciso 

e pode conduzir a muitas dúvidas sobre a real necessidade de determinado aluno, 

dada a sua abrangência, podendo ser utilizado inclusive para tratar de alunos que 

não apresentam qualquer tipo de deficiência. 
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Pletsch e Braun, (2008) também realizaram um trabalho, onde se 

discutia por meio de um estudo de caso, o desenvolvimento e o processo de ensino-

aprendizagem, com base nos pressupostos Vygostkyanos, de um aluno com 

deficiência intelectual incluído em classe comum do ensino regular. 

E um dos aspectos evidenciado ao longo das observações  foi a 

ansiedade e a constante manifestação da professora de que não era preparada para 

atender as especificidades de tal aluno (especifico) no grupo de alunos. Ao final do 

estudo foi constatado melhoras no desempenho do aluno em questão. 

Considerando que ainda que os processos pertinentes a essa 

“melhora” passaram por percursos que precisaram ser revistos, sinalizados e 

entendidos como um processo de (re) construção constante, não só dos direitos de 

escolarização de tal aluno, mas também no seu direito de aprender a participar de 

todos os espaços oferecidos pela escola. De acordo com a coordenadora 

pedagógica em muitos momentos foi preciso atender a professora em suas dúvidas 

quando essa ficava aflita em dividir sua atenção entre o aluno e o restante do grupo, 

em reformular as atividades e os recursos para o mesmo, em (re) organizar o grupo 

diante das reações iniciais.  

Os estudos nos apontam que são inúmeras as dificuldades 

encontradas tanto pelos docentes como também por todo o âmbito escolar em lidar 

com o processo de inclusão de tais alunos. 

No entanto, vale ressaltar que é imprescindível que se obtenha 

suportes necessários para que se desempenhe um bom trabalho e que ocorra de 

fato um processo de inclusão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos dados coletados, constatamos que o processo de 

inclusão dos alunos com DI exige dos docentes e da comunidade escolar “novos” 

saberes, habilidades e atitudes, o que implica em uma revisão de concepções, 

valores, metodologias e estratégias de ensino. 

Para viabilizar o processo de inclusão, não é preciso que se prepare 

somente o aluno, faz-se necessário trabalhar com todo o espaço escolar de um 

modo abrangente. 

Como vimos, à literatura especializada nos aponta que para 

promover a inclusão de alunos com DI, é indispensável que ocorra diversas 

mudanças. Os docentes não devem ater-se apenas aos conhecimentos 

provenientes da educação especial e às dimensões técnicas de sua atividade 

profissional.  

Além dos conhecimentos e habilidades que todos os professores 

devem adquirir e desenvolver no exercício da profissão, é importante  inovar 

propostas, estabelecer e desempenhar estratégias motivadoras de trabalho.  É 

necessário também melhorar a capacidade que os professores têm de se 

comprometer com a educação de todos os alunos, com ou sem deficiências, pois 

este envolvimento é fundamental para o êxito das práticas inclusivas.  
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