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O presente artigo aborda sobre a inclusão dos alunos com deficiência intelectual (DI). O objetivo
desse estudo é discutir e conceituar a deficiência intelectual e apresentar algumas estratégias de
inclusão desses alunos. Este estudo utiliza como metodologia a revisão bibliográfica. Incluir não é
tarefa simples de se realizar, principalmente, quando se trata de alunos com DI; no entanto, a
necessidade de inclusão tornou-se um imperativo das políticas educacionais. Desta forma, a
necessidade de se recriar o modelo educativo, tendo como eixo o ensino de todos, é primordial para o
entendimento da política de inclusão escolar e para isto, necessita uma reorganização pedagógica das
escolas e do modelo educativo, valorizando as escolas que reconhecem as diferenças, elaborando e
implementando projetos inclusivos.

This article discusses the inclusion of students with intellectual disabilities (ID). The purpose of this
study is to discuss and conceptualize the intellectual deficiency and show some strategies of
inclusion of these students. This study uses as the methodology the literary review. Inclusion is not a
simple task, especially when it comes to students with ID, but the need for inclusion has become an
imperative of educational policies. Thus, the need to recreate the educational model, having as its
axis the teaching of all is essential for the understanding of the policy of school inclusion, for this, it
requires a pedagogical reorganization of schools and educational model; valuing the schools that
recognize the differences and have inclusive projects.

El presente artículo se refiere a la inclusión de los alumnos con discapacidad intelectual (DI). El
objetivo de este estudio es discutir y conceptuar la deficiencia intelectual y presentar algunas
estrategias de inclusión de esos alumnos. Este estudio utiliza como metodología la revisión
bibliográfica. Incluir no es tarea sencilla de realizarse, principalmente, cuando se trata de alumnos
con DI; sin embargo, la necesidad de inclusión se ha convertido en un imperativo de las políticas
educativas. De esta forma, la necesidad de recrear el modelo educativo, teniendo como eje la
enseñanza de todos, es primordial para el entendimiento de la política de inclusión escolar y para
ello, necesita una reorganización pedagógica de las escuelas y del modelo educativo, valorizando las
escuelas que reconocen las diferencias, elaborando e implementando proyectos inclusivos.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda sobre a inclusão dos alunos com deficiência intelectual (DI), visto que na
atualidade, a inclusão tem sido amplamente discutida em termos de nova perspectiva educacional. A
rede especial de ensino tem sido integrada à rede regular. O objetivo desse estudo é conceituar e
discutir a deficiência intelectual e apresentar algumas estratégias de inclusão desses alunos.

A importância deste estudo se justiça na crescente transferência de alunos da rede especial de
ensino para a escola regular. Atualmente, o aluno com necessidades especiais, deve ser
incluído, de forma irrestrita na rede regular de ensino.

O conceito de deficiência intelectual durante muito tempo foi vinculado com os resultados
abaixo da média de quoeficiente de inteligência (BRASIL, 2005). Essa forma de definir DI
proporcionou a discriminação de pessoas com QI baixo.

Segundo Arruda & Almeida (2014), ao trabalhar com o aluno, com deficiência intelectual o
processo deve evitar abstrações, devendo ser objetivo, com recursos audiovisuais e experiências
concretas.

Incluir não é tarefa simples de se realizar, principalmente quando se trata de alunos com DI, no
entanto, a necessidade de inclusão tornou-se um imperativo das políticas educacionais e o debate
sobre a educação inclusiva tem sido amplamente discutido nos cursos de licenciatura e também no
interior das escolas públicas e particulares.

Dessa forma, tornam-se necessárias intervenções apropriadas para a inclusão do deficiente
intelectual, com professores atentos aos desafios da educação inclusiva e o acolhimento
fraterno das pessoas com DI.

2 DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento deste estudo, utilizou-se como metodologia a revisão de literatura, reunindo
e discutindo alguns estudos produzidos sobre a inclusão de alunos com deficiência intelectual.

As pessoas portadoras de deficiências diversas, historicamente, até algumas décadas atrás, passaram
por um marcante processo de exclusão social e escolar. Posteriormente, foram criadas instituições
onde estas pessoas eram internadas, ou seja, ficavam segregadas do convívio familiar e social. Com
as mudanças ocorridas na sociedade, surge a necessidade de integração destes indivíduos e, para tal,
foram criadas escolas especiais para que os portadores de algum tipo de deficiência pudessem
frequentar as escolas.

O processo de inserção de alunos com deficiências, na rede regular de ensino no Brasil, iniciou-se
nos anos 1970, com a criação de classes especiais em escolas comuns, e tomou vulto na década de
1980 com as reivindicações e demandas de grupos até então excluídos dos espaços sociais.

No entanto, ainda havia uma separação entre o dito “normal” e o “especial”. Na atualidade,
defende-se o conceito de inclusão, segundo o qual, o aluno, portador de deficiência, deve ser incluído
de forma irrestrita na rede regular de ensino, com os mesmos direitos; e ainda dispor de um apoio
com estratégias e ferramentas necessárias para alcançar resultados (escola para todos).

Baseando-se na legislação vigente, a rede especial de ensino foi integrada à rede regular. A lei nº
9394/96, de 20 de dezembro de 1996, em seu capítulo V, traz a educação especial, como uma
modalidade de educação escolar, sendo oferecida, preferencialmente, pelo ensino regular, para
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alunos com necessidades especiais; oferecendo, quando necessário, serviço de apoio especializado,
para atender às peculiaridades da clientela da educação especial, sendo dever constitucional do
Estado, oferecer educação especial (SILVA e CARVALHO, 2017, p. 2).

Dentre os diversos tipos de deficiência, atualmente, abrangidos pela rede regular de ensino, as
deficiências intelectuais (DI) são, uma das que representam, o maior desafio para todos os
envolvidos no processo educativo.

O conceito de deficiência intelectual tem sido discutido ao longo do tempo nos campos da psicologia
e educação, no entanto, este conceito ainda causa polêmica. Nesse sentido,

Ao longo do tempo, tem-se procurado elaborar critérios de definição claros,
contudo esta tarefa tem-se revelado particularmente difícil. As dificuldades
inerentes à delimitação deste conceito traduzem a impossibilidade de incluir
em definições unitárias todo o espectro da variabilidade inter individual
(BELO et.al., 2008, p.4).

De acordo com Silva & Coelho (2014, p.165),”foi apenas no século XIX que surgiram estudos feitos
por investigadores singulares, com o objetivo de compreender e explicar algumas situações
problemáticas no campo das deficiências intelectuais.”

Durante o século XX com o avanço dos estudos psicológicos sobre o funcionamento da inteligência
lógico matemática, foram criados testes de QI (quoeficiente de inteligência) e estes passaram
distinguir os inteligentes dos deficientes intelectuais como mostra Belo et. al, (2008):

Indissociável da noção de deficiência intelectual é a noção de inteligência.
Assim, na primeira metade do século XX, o Quociente de Inteligência (QI)
foi entendido como uma estimativa de um potencial intelectual inato, um
reflexo de uma inteligência geral, unidimensional e unideterminada,
inalterável e não permeável às influências socioculturais e educativas.
Paralelamente, a deficiência intelectual foi perspectivada como um déficit
intelectual, de que o QI era a expressão numérica, de natureza individual e
etiologia orgânica, imutável e incurável (BELO et.al., 2008, p.4).

A valorização excessiva dos testes de QI levou ao reducionismo do entendimento da deficiência
intelectual entendida como retardo mental, devido a baixos resultados do quoeficiente de
inteligência. Assim,

O QI abaixo do considerado normal começou desde então a estar relacionado
com as capacidades das pessoas, contribuindo para uma rotulação negativa,
limitativa do ponto de vista da interação com os outros, de que o Código
Internacional de Doenças (CID 10), da Organização Mundial de Saúde, que
ainda mantêm a definição de “retardo mental”, com base naquele
instrumento, é um bom exemplo. (SILVA & COELHO, 2014, p.166).

Pautada na influência dos testes de QI, a Associação Americana de Retardo Mental – AAMR
define deficiência intelectual como: “a incapacidade caracterizada por limitações
signi&64257;cativas, tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo
expresso em habilidades conceituais, sociais e práticas”. (AAMR, 2006, p.20).
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Deste modo, me foi possível compreender que o deficiente intelectual, geralmente, apresenta déficit
em suas estruturas mentais, como pensamento, raciocínio, operações lógicas e desenvolvimento da
oralidade.

Nesse viés, a deficiência intelectual pode ainda ser definida, segundo a Associação Americana de
Deficiência Intelectual e Desenvolvimento, (AAIDD), como: “É a deficiência caracterizada por
limitações no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, que envolve habilidades
conceituais, sociais e práticas. Essa deficiência origina-se antes dos 18 anos de idade.” (AAIDD,
2010, P.1).

Nesta direção, (FERREIRA e TONIM DA COSTA, 2013, P.4), afirmam que: “o diagnóstico do que
acarreta a deficiência intelectual é muito difícil, englobando fatores genéticos e ambientais. Além
disso, as causas são inúmeras e complexas, envolvendo fatores pré, peri e pós-natais.”

Segundo o documento, que norteia o acompanhamento e o monitoramento do acesso e permanência
na escola, dos indivíduos com necessidades especiais, Brasil (2005), desde a década de 80, tem sido
feitos estudos que procuram uma definição mais apropriada para a deficiência intelectual, sendo
atualmente interpretada como um estado de funcionamento, deixando de ser entendida como uma
característica absoluta, expressa somente no indivíduo, para ser tomada como uma expressão da
interação entre a pessoa com limitações no funcionamento intelectual e seu contexto.

Partindo desse fundamento, passa-se a valorizar a presença de sistemas de apoio requeridos pelas
pessoas com deficiência intelectual, abrindo espaço para a sua inclusão escolar e social, desde que
haja uma estrutura capaz de realizar o acompanhamento especializado (BRASIL, 2005).

A definição de deficiência intelectual proposta inicialmente pela AAMR dá ênfase ao processo de
mensuração do Quociente de Inteligência – QI, como parâmetro para o diagnóstico diferencial entre
o “normal” e o deficiente intelectual.

Neste sentido, o funcionamento intelectual (a inteligência) é entendido como
uma habilidade mental genérica. Inclui raciocínio, planejamento, solução de
problemas, pensamento abstrato, compreensão de ideias complexas,
aprendizagem rápida e aprendizagem através da experiência. O parâmetro
utilizado para circunscrever o funcionamento intelectual é o QI (Quociente de
Inteligência). Segundo a AAMR, o teto do QI para o diagnóstico de Retardo
Mental é de 70, podendo ser estendido até 75, com julgamento clínico.
(BRASIL, 2005, p.13).

Os testes de QI ainda são utilizados para o diagnóstico mais preciso da deficiência intelectual, uma
vez que tem sua aceitação acadêmica e popular devido a sua praticidade de aplicação e rapidez nos
resultados. O conceito de QI ainda é apontado como adequado ao diagnóstico de deficiência mental e
é aceito e utilizado na avaliação da capacidade intelectual, tanto em meios acadêmicos quanto na
prática profissional. No entanto,

Não se pode continuar confundindo processo de cognição ou inteligência
com o QI: o primeiro diz respeito às funções cognitivas propriamente ditas; o
segundo é um produto das mesmas. Para que se compreenda a diferença e a
relação entre as funções cognitivas propriamente ditas e o QI, é necessário
que se estabeleça a diferença entre forma e conteúdo. O QI é um resultado
avaliado em função de conteúdos produzidos por um indivíduo em um
determinado momento, portanto, não diz respeito à função cognitiva em si
mesma. A função cognitiva é a forma graças à qual o sujeito produz
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conteúdos, os quais são avaliados, entre outros métodos, através dos testes de
QI, no entanto, além desses conteúdos que podem ser avaliados e resultam no
QI, há nas performances do sujeito um aspecto formal que diz respeito às
funções cognitivas propriamente ditas. (BRASIL, 2005, p.13).

Os testes de QI são limitados, uma vez que, as funções cognitivas podem ser melhor avaliadas por
meio de outros instrumentos de análise, não limitando-se apenas a inteligência lógico matemática.
Atualmente, já existem instrumentos com bases científicas, capazes de avaliar tais funções. Para
reforçar tal entendimento,

Jean Piaget, no início século XX, tomou conhecimento do primeiro teste de
inteligência e várias dessas provas foram adaptadas ao meio brasileiro, em
1977. Essa distinção entre QI e funções cognitivas não é mero preciosismo
conceitual, visto que tem importantes implicações, do ponto de vista prático,
na educação. Tomar a performance de um indivíduo, produzida em um
determinado momento, como a sua capacidade intelectual implica
desconhecer a possibilidade de modi&64257;cá-la. Ao contrário, se for
realizada a distinção entre QI e funções cognitivas e, além disso, for
considerado que estas se constituem nas trocas estabelecidas entre a criança e
o seu meio físico e social, então o processo educativo torna-se extremamente
relevante; o que tem sido demonstrado em pesquisas realizadas tanto no
campo da neurobiologia quanto da psicologia. (BRASIL, 2005, p.14).

O entendimento dos processos de aquisição do conhecimento humano, passa pelos conceitos mais
fundamentais de Jean Piaget, que fazem referência aos mecanismos de funcionamento da inteligência
e a construção do sujeito a partir de sua interação com o meio. Nesta perspectiva, as estruturas
cognitivas do sujeito não nascem prontas. Destas contribuições de Piaget surgiu uma corrente de
pensamento, que ganhou espaço, especialmente, no campo das teorias pedagógicas: o
construtivismo.

O construtivismo trouxe a compreensão da deficiência intelectual junto com sua possibilidade de
modificá-la, ou seja, a educação pode ajudar o indivíduo a desenvolver sua capacidade intelectual,
mesmo que, em alguns casos, isso seja limitado, devido a perdas cognitivas e degenerativas (Brasil,
2005).

Ainda conforme o documento, que discute a elevação da qualidade de vida e também a dignidade das
pessoas com deficiência, Brasil (2005), a psicanálise defende que cada criança é um sujeito singular
e por isso, a comparação estatística padronizada de quociente de inteligência entre indivíduos pode
ser reducionista para um diagnóstico mais preciso de deficiência intelectual.

A deficiência intelectual afeta a relação do indivíduo em sua atividade de sujeito do conhecimento. A
escola deve potencializar o desenvolvimento das habilidades intelectuais de seus alunos. Sendo,

A de&64257;ciência mental diz respeito exclusivamente à possibilidade de
conhecer. Todavia, de forma sistemática, aparece associada à questão da
estruturação subjetiva. Cabe ressaltar, porém, mais uma vez: que a
de&64257;ciência mental não é a causa de uma neurose, psicose ou autismo
nem vice-versa; que existem, cada vez mais, evidências de que muitas
crianças classi&64257;cadas como “de&64257;cientes mentais” não o
seriam, caso recebessem, em tempo hábil, um atendimento adequado às suas
“necessidades educacionais especiais” (BRASIL, 2005, p.19).
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A discussão sobre o conceito de deficiência intelectual na contemporaneidade continua e por isso,
houve avanços no entendimento de tal termo, o que é um passo importante a ser considerado.
Portanto,

Estamos em pleno século XXI! E, no entanto, ao analisar os novos avanços
no estudo das deficiências, é facilmente constatável a ainda existente
discussão intensa no campo das pessoas que apresentam características
diferentes quando comparadas com os valores normativos e expectáveis. E
quando a discussão entra na esfera da até agora denominada Deficiência
Mental, onde a própria terminologia parece trazer consigo alguma
descredibilização sobre estas populações, tudo parece assumir proporções
ainda maiores (SANTOS & MORATO, 2012, p.3).

Segundo Santos & Morato (2012), ainda há, em países de língua portuguesa, uma variedade de
termos para designar algum tipo de deficiência intelectual, tais como retardo mental, atraso mental e
incapacidade mental. Esses termos, no entanto, têm sido considerados obsoletos. Nesse sentido,

Os termos são considerados corretos em função de certos valores e conceitos
vigentes em cada sociedade e em cada época. Assim, eles passam a ser
incorretos quando esses valores e conceitos vão sendo substituídos por
outros, o que exige o uso de outras palavras. Estas outras palavras podem já
existir na língua falada e escrita, mas, neste caso, passam a ter novos
significados. Ou então são construídas especificamente para designar
conceitos novos. O maior problema decorrente do uso de termos incorretos
reside no fato de os conceitos obsoletos, as ideias equivocadas e as
informações inexatas serem inadvertidamente reforçados e perpetuados
(SASSAKI,2002,p.1).

Em publicação veiculada pelo Ministério da Educação em 2006, as autoras Batista e Mantoan,
utilizaram o termo deficiência mental, para tratar de deficiência intelectual, conforme apresentado a
seguir:

A deficiência mental não se esgota na sua condição orgânica e/ou intelectual
e nem pode ser definida por um único saber. Ela é uma interrogação e objeto
de investigação para todas as áreas do conhecimento. A dificuldade de se
precisar um conceito de deficiência mental trouxe consequências indeléveis
na maneira das demais pessoas lidarem com a deficiência. O medo da
diferença e do desconhecido é responsável, em grande parte, pela
discriminação que afeta as escolas e a sociedade em relação às pessoas com
deficiência em geral, mas principalmente àquelas com deficiência mental.
(BATISTA & MANTOAN, 2006, p.11).

Os termos que designam e conceituam a deficiência intelectual trazem consigo a discriminação das
pessoas por eles classificadas. Assim tornou-se imperativa a mudança de um paradigma que vigorou
ao longo da história em torno da problemática da terminologia “deficiência mental” para uma nova,
menos estigmatizante, como dificuldade intelectual e desenvolvimental (SILVA & COELHO, 2014,
p.178).
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No entanto, o avanço da discussão sobre a definição do termo de DI passa pelo diagnóstico
avaliativo de cada paciente, não focando nos déficits e sim nos apoios e intervenções
individualizadas. Nesse contexto, é possível afirmar que:

A nova concepção e terminologia adotada pela língua inglesa no contexto da
ainda designada “deficiência mental” parece ter alcançado um consenso
estável e satisfatório face às expectativas que a sociedade deve esperar das
populações com esse diagnóstico, enfatizando agora o impacto que as
exigências do envolvimento detém no desenvolvimento individual,
reforçando-se, assim, a necessidade emergente da alteração de mentalidades e
atitudes para com estas populações (SANTOS & MORATO, 2012, p. 3).

A deficiência intelectual se manifesta desde os primeiros anos de vida do indivíduo, sendo que na
escola ela se revela, mais acentuadamente, no momento em que o aluno passa enfrentar problemas de
aprendizagem. Nesse sentido,

Pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva costumam apresentar
dificuldades para resolver problemas, compreender ideias abstratas (como as
metáforas, a noção de tempo e os valores monetários), estabelecer relações
sociais, compreender e obedecer as regras, e realizar atividades cotidianas -
como, por exemplo, as ações de autocuidado. A capacidade de argumentação
desses alunos também pode ser afetada e precisa ser devidamente estimulada
para facilitar o processo de inclusão e fazer com que a pessoa adquira
independência em suas relações com o mundo (AMPUDIA, 2011, p.1).

A deficiência intelectual pode se manifestar de diversas formas, bem como causas variadas, por isso,
ao perceber as dificuldades intelectuais da criança é necessário buscar um apoio psicológico para que
seja feito seu diagnóstico. Assim,

As causas são variadas e complexas, sendo a genética a mais comum, assim
como as complicações perinatais, a má-formação fetal ou problemas durante
a gravidez. A desnutrição severa e o envenenamento por metais pesados
durante a infância também podem acarretar problemas graves para o
desenvolvimento intelectual. Em geral, a deficiência intelectual traz mais
dificuldades para que a criança interprete conteúdos abstratos. Isso exige
estratégias diferenciadas por parte do professor, que diversifica os modos de
exposição nas aulas, relacionando os conteúdos curriculares a situações do
cotidiano, e mostra exemplos concretos para ilustrar ideias mais complexas
(AMPUDIA, 2011, p.1).

Portanto, a pessoa com necessidades especiais, tem o direito à educação, sem discriminação e/ou
restrição, na rede regular de ensino. Segundo Moreno & Fajardo (2013), no mesmo ritmo que
aumenta a inclusão de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência física ou
intelectual na escola regular, aumentam os desafios, pois a escola precisa se adaptar para
receber tais alunos, modificando sua estrutura física, seu planejamento metodológico e
estratégico, adotando novas ferramentas de ensino, preparando professores e demais
profissionais da educação, para que, além do acesso, o aluno permaneça na escola, sem
discriminação ou exclusão.
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A inclusão escolar como defende Mantoan (2006), deve ser irrestrita, na escola regular, superando
qualquer tipo de discriminação ou segregação. Para isso é necessário um exercício diário de
cooperação e fraternidade.

Segundo Arruda & Almeida (2014), há uma série de recomendações para a inclusão do aluno com
deficiência intelectual, e o primeiro passo é a elaboração criteriosa do Plano de Desenvolvimento
Individual (PDI), assim:

O professor deve obter junto aos pais do aluno com DI informações
fundamentais para a elaboração e implantação de um Plano de
Desenvolvimento Individual. Estas informações devem incluir interesses,
preferências, habilidades e limitações em casa e na vida social, porque podem
ser decisivas para o sucesso das intervenções de inclusão escolar (ARRUDA
& ALMEIDA, 2014, p.18).

É importante conhecer não apenas a deficiência que o aluno possui, mas também, conhecer sua
personalidade, vontades, desejos, ou seja, questões que vão além de aspectos físicos e biológicos.
Vê-se, portanto, a importância de reconhecer princípios e demais características pessoais do aluno.
Este conhecimento proporciona a propositura de atividades que sejam mais adequadas às
capacidades, interesses e necessidades dos alunos. Segundo Silva e Carvalho (2017), para alcançar
este objetivo de melhor conhecimento do aluno, é importante a presença de profissionais
especializados, para dar suporte aos professores, seja para confecção e adaptação de recursos e
estratégias, como para conhecer a deficiência e necessidades pessoais de cada aluno. Ter um aluno
portador de deficiência intelectual exige do professor uma postura diferenciada, a começar pelo seu
modo de falar em sala de aula e explicar os conteúdos. Por isso,

Educar alunos com DI requer esforço consciente do professor na
comunicação, dada a limitação do vocabulário e as dificuldades de linguagem
expressiva e receptiva que podem apresentar. Um vocabulário acessível e
explicações objetivas previnem interpretações equivocadas e facilitam a
compreensão geral e específica da criança (ARRUDA & ALMEIDA, 2014,
p.18).

O aluno com deficiência intelectual tem dificuldade em aprender os conteúdos discutidos em sala de
aula, por isso, “educar alunos com DI requer “paciência” para enfrentar os desafios educacionais. A
repetição de explicações e correção de comportamentos inadequados é quase sempre necessária.”
(ARRUDA & ALMEIDA, 2014, p.18, aspas da autora).

Para a repetição dos conteúdos, de forma eficaz, para o aluno com deficiência intelectual, podem ser
utilizados recursos visuais e auditivos, reforçando a instrução verbal do professor. As atividades em
sala de aula e tarefas de casa precisam ser divididas em pequenos passos e, se possível, ajudar o
aluno a identificar e corrigir a atividade por meio da demonstração (ARRUDA & ALMEIDA, 2014).
Outro recurso a ser utilizado, segundo Silva e Carvalho (2017), é o estabelecimento de regras, rotinas
e uso de mediação, seja dos professores ou colegas de sala; podem ser utilizadas também, atividades
em grupo, já que estas propiciam trocas de experiências e desenvolvimento de cooperação.

O aluno precisa ser motivado a tentar realizar suas atividades escolares. Assim, “deixe-o tentar, por
sua conta, cada passo e todos os passos na sequência, estruture e corrija até que alcance autonomia.”
(ARRUDA & ALMEIDA, 2014, p.19).

Arruda & Almeida (2014, p.19), também fizeram uma lista com sugestões de recursos e atividades a
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serem utilizadas com alunos portadores de deficiência intelectual, apresentados a seguir:

• O uso de relógio, calendário e quadros referenciais com rotinas, alfabeto e números, por exemplo,
podem auxiliar a organização (temporal e espacial) e memória (retenção e evocação).

• Os trabalhos em sala de aula em duplas ou grupos são muito bem-vindos, e também atividades
como ateliês, oficinas, música e teatro (dramatização) devem ser implementados.

• O professor deve estimular o uso de diferentes recursos para a leitura e escrita como computador,
letras móveis, lápis adaptados, jogos, etc.

• O uso de Cuisenaire, material dourado, blocos lógicos, ábacos, dados, jogos e calculadoras pode
auxiliar bastante no ensino da Matemática.

• Ensinar ao aluno com DI como corrigir, ele próprio, suas atividades.

Por fim, os autores ainda destacam que “o professor deve dar devolutiva (feedback) imediata
permitindo que o aluno interprete rapidamente a adequação de suas respostas, perguntas ou
comportamentos às informações transmitidas.” (ARRUDA & ALMEIDA, 2014, p.19).

Percebe-se que para efetivação do processo de inclusão escolar, a formação do docente é um dos
fatores principais para a “construção” de uma escola inclusiva. Necessitando que o professor acredite
no indivíduo como um ser cognoscente e que ele é uma importante peça para que o aluno se
desenvolva, sendo necessário adotar estratégias durante o processo educacional. Estratégias estas,
que, serão elaboradas diante do conhecimento do professor sobre o aluno, sobre suas capacidades e
necessidades. Visto que a aprendizagem efetiva promove desenvolvimento, acontecendo por meio da
mediação do professor e dos instrumentos utilizados, inclusive com reflexões sobre os aprendizados
anteriores.

Durante tal processo, é necessário que os professores acolham os alunos com necessidades
educacionais especiais, o que exige destes, mudanças em seu comportamento, visando um
acolhimento pautado em princípios éticos, igualitários e solidários (SILVA e CARVALHO, 2017).

Este estudo visou reunir e apresentar alguns estudos produzidos sobre o tema descrito. Diante da
discussão e das colocações, percebe-se que para a efetivação do processo de inclusão escolar do
aluno com necessidades especiais, é necessário estruturar recursos e estratégias a serem utilizadas,
assim como o planejamento das ações. É preciso, também, um olhar mais amplo para todos os
âmbitos da educação inclusiva, verificando além de questões didáticas e estruturais, também
questões humanísticas, levando-se em conta a diversidade e especificidade de cada aluno.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido às mudanças ocorridas na sociedade e na legislação, a escola regular se viu obrigada a
adaptar-se, para receber os alunos portadores de deficiências, juntamente com os demais alunos, sem
distinção física, cultural ou intelectual. O respeito e a valorização das capacidades individuais,
associados à adaptações estruturais e didático pedagógicas, são fatores fundamentais para que o
aluno portador de deficiência intelectual seja, de fato, incluído.

Desta forma, a necessidade de se reinventar o modelo educativo, tendo como eixo o ensino para
todos, é primordial para o entendimento da política de inclusão escolar. Para isso, precisa
reorganização pedagógica das escolas, recriando o modelo educativo, valorizando e motivando as
escolas a implementar projetos verdadeiramente inclusivos.
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A inclusão de alunos portadores de deficiência intelectual não é tarefa fácil e exige uma revisão de
conceitos e valores, a começar pelas terminologias utilizadas. Neste processo de mudança, o conceito
atual de deficiência intelectual surge com uma proposta de superar os estigmas impostos às pessoas
com algum tipo desta deficiência, apoiando-se mais na estrutura de apoio requerida e menos na
deficiência em si.

A partir destas constatações da urgência de educação inclusiva e de seus obstáculos na escola
regular, as pesquisas bibliográficas como esta e outras de campo, na área da inclusão, podem
contribuir de forma efetiva para a inclusão escolar do aluno com necessidades educacionais
especiais, promovendo maior consciência de educadores, no que diz respeito à formação continuada
para lidar com essa clientela e servindo como uma fonte geradora de discussões e, quem sabe ainda,
a realização de novas pesquisas sobre o tema.

Ao se estruturar esta revisão de literatura, o estudo pode contribuir para a discussão produzida acerca
da inclusão escolar de alunos com necessidades especiais, mais especificamente, com deficiência
intelectual. Os resultados apontam a importância de um olhar amplo sobre a educação escolar
inclusiva de alunos portadores de DI e a grande necessidade de capacitação, interesse, dedicação e
adaptações para a efetivação deste processo.
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