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RESUMO:  

Introdução: A deficiência intelectual se constitui em um dos desafios mais evidentes 

para desenvolver a educação em sua plenitude ao indivíduo, principalmente porque nosso 

sistema de ensino atual não favorece o ritmo do desenvolvimento dessas pessoas, já que 

determina o tempo que o aluno vai aprender as práticas voltadas a atender somente os 

discentes sem deficiência. Por isso, a exigência é a implementação de leis e programas 

que forcem a reformulação de políticas públicas que favoreçam o acesso e permanência 

dos discentes com necessidades educacionais especiais inclusos na sala regular de ensino. 

Consoante a isso, os serviços de apoio como o Atendimento Educacional Especializado 

realizado por um professor na Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) pode contribuir 

para a inclusão dos discentes com Deficiência Intelectual no contexto social de forma 

eficiente e segura, enfatizando ainda o constante aperfeiçoamento profissional dos 

docentes, haja vista que isso potencializa o ensino tanto para a vida profissional quanto 

para o aluno. Objetivos do trabalho: Relatar a contribuição da SRM especializado para 

a melhora do processo de ensino-aprendizagem de indivíduos com deficiência intelectual. 

Metodologia: Para a realização da pesquisa optou-se por uma abordagem teórica, 

bibliográfica, com enfoque e análise qualitativa dos dados estabelecendo um diálogo com 

autores como Vygostky, Aranha e Fierro os quais nos permitiram problematizar 

conceitos como Deficiência Intelectual, Atendimento educacional Especializado, 

Defectologia, Educação Inclusiva/ Educação Especial, com destaque para causas de 

dificuldades de aprendizagem, aspectos metodológicos e didáticos envolvidos nesses 

contextos, bem como atividades pedagógicas necessárias para intervenções que 

possibilitam levar o sujeito a construir formas de pensar com autonomia. A realização do 

Estudo envolveu ainda a realização de pesquisa empírica realizada na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Maestro João Leite em Tucuruí/Pa, a qual utilizou de 

procedimentos de coleta de dados como a observação sistematizada de duas professoras, 

sendo uma da sala regular e a outra da sala de recursos. Resultados: Os resultados 

revelam que a compreensão da estrutura curricular dos professores para a elaboração de 

atividades e metodologias influencia positivamente o desenvolvimento dos discentes. 

Ademais, averiguou-se no decorrer da vivência que a intervenção de docentes em uma 



SRM é visivelmente necessária e a qualidade de sua atuação advém de formações que 

influenciam em seu trabalho, onde as práticas afetam consequentemente no 

desenvolvimento do aluno, tornando-se necessário um olhar para as mesmas enquanto 

metodologias de ensino. Logo, umas das práticas pedagógicas que a professora da sala de 

recurso desenvolvia era o registro dos avanços e objetivos a serem desenvolvidos pelos 

discentes, haja vista que a mesma construiu relatórios quinzenais para a acessória de 

inclusão os quais discutiam a vida acadêmica do aluno salientando seu comportamento, 

conhecimento ou eventuais particularidades. Além disso, a docente estabelecia objetivos 

individuais para serem alcançados pelos discentes que são assistidos na SRM de acordo 

com as necessidades individuais dos discentes. Tais avanços pedagógicos eram 

alcançados por meio de atividades lúdicas de aprendizagem que possuem um referencial 

organizacional diferente e inovador, o que permite desenvolver as áreas da cognição, 

motora, social e afetividade dos discentes, pois o lúdico desperta no discentes a 

imaginação permitindo que sejam aprimorados os fatores cognitivos que propiciam o 

despertar de conhecimentos. Foi possível apreender ainda que se apropriar meramente 

das informações da patologia que o aluno tem não é prioridade para o trabalho 

pedagógico, mas sim a busca de alternativas pedagógicas para serem o ponto de partida 

para organização de um trabalho. Observou-se que em um relatório que se estabelece as 

características dos discentes deve-se iniciar discorrendo sobre os pontos positivos e 

depois os negativos que tais discentes apresentam, sempre evidenciando que ele pode 

modificar essa realidade e trabalhar metodologicamente para que isso seja concretizado. 

Dessa forma, orienta-se não enfatizar as dificuldades e sim as potencialidades dos 

discentes. Logo, através dessas atividades itinerantes, adaptativas e lúdicas o processo de 

ensino e aprendizagem torna-se um fator motivador e, com isso, em muitos casos há 

maior interlocução entre o aluno e o conhecimento, nesse sentido, entende-se que a sala 

de ensino regular e a SRM complementam uma a outra, possibilitando ao aluno com 

deficiência intelectual uma educação simultânea e completa. Conclusão: Em síntese, 

nota-se que é extremamente difícil incluir com qualidade as pessoas com deficiência no 

contexto educacional se as possibilidades e condições de permanência ainda não são 

favoráveis. Os investimentos existem, o Atendimento Educacional Especializado 

realizado em SRM ou em Centros Especializados é o caminho mais assertivo para se 

garantir que seus os direitos sejam efetivados, possibilitando, assim, a inclusão escolar 

desses indivíduos de forma plena, superando as barreiras de preconceitos. 
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