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RESUMO 

O objetivo desta tese, é investigar a forma e o modo como as crianças com deficiência 

intelectual (DI) com escolaridade no 2º ano do Ensino Fundamental são capazes de desenvolver 

seus potenciais intelectuais e habilidades cognitivas, no afã de melhorar seu desempenho 

escolar relativo a aprendizagem da leitura, da escrita, e da matemática com base em um 

instrumento educacional denominado de “Programa Individual de Apoio Educativo – PIAE”. 

Cientificamente a literatura mundial, relata que os estudos cognitivos abordam que existe uma 

necessidade premente das crianças com déficit intelectual, serem tratados em igualdade de 

condições no processo de ensino e aprendizagem da escola inclusiva regular. Daí, a importância 

de introduzir no contexto escolar, intervenções psicodidáticas que busquem cada vez mais o 

aprimoramento e desenvolvimento dos potenciais dos processos cognitivos, tais como, 

perceção, atenção concentrada, memória, raciocínio lógico, linguagem. Para se ter a conclusão 

de que o uso do Programa Individual de Apoio Educativo – PIAE vai produzir o efeito desejado 

que é de melhoria destes processos cognitivos citados anteriormente. Para tanto, vamos utilizar 

na metodologia científica dois instrumentos de avaliação, um pré-teste de Matrizes progressivas 

de Raven (colorido), que infere o nível de capacidade intelectual da criança, e é aplicado a partir 

de 4 anos de idade, um segundo instrumento denominado Inventário de Desenvolvimento 

Battelle - BDI que informa em que  etapa de desenvolvimento psico-educativo-social a criança 

se encontra em relação a Idade Cronológica(IC) e a Idade Mental(IM), seu uso dar-se-á com 

crianças de  um mês até oito anos de idade. Logo após, iniciou-se a aplicação do PIAE com 

duração de 11 meses, que equivalente a dois semestres letivos que configuram o ano escolar 

brasileiro.  Fizeram parte inicialmente do universo da pesquisa 39 (trinta e nove) crianças, sendo 

que destas, apenas seis se encontravam dentro da idade padrão até oito anos apresentando 

deficiência Intelectual. Todas matriculadas na rede regular de ensino em uma escola pública 

municipal, denominada CAIC - CE. Após a intervenção das professoras nos dois semestres 

letivos foi feita a avaliação da escola regular, quanto da atuação do “programa” PIAE 

observando-se, que estas crianças obtiveram um bom desempenho nas ações psico-educativas-

sociais. Fazia-se necessário uma comprovação científica para que desse cunho ao trabalho 

apresentado e foi aplicado o pós-teste, utilizando-se os mesmos instrumentos do pré-teste. Para 

verificar a correlação entre os resultados dos testes Battelle e Raven, foi aplicado o instrumento 

estatístico de correlação de Spearman. Para identificar se houve ou não aumento da pontuação 

obtida e se a mesma foi significativa foi utilizado o instrumento estatístico de Wilcoxon. Os 

dados foram tabulados e analisados em SPSS, versão 20. Foi feita a averiguação dos resultados 
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a fim de se identificar se estes condiziam com a hipótese e o objetivo, atuar com crianças com 

deficit intelectual, através de um programa educativo definido e com profissionais habilitados, 

a fim de melhorar os processos e habilidades cognitivas e intelectual das crianças, inseridas na 

rede regular de ensino fundamental. Como base teórica, nos apoiamos nos ensinamentos de 

Piaget (Construtivismo piagetiano holístico), Vygotsky, Leontiev, Luria (revendo os estudos 

das ZDR verso ZDP no contexto da aprendizagem) Neisser e Paivio, etc. Além dos recentes 

estudos realizados na área cognitiva referente a memória e processamento de informação de 

Newell, Norman, Simon e Mayer que muito acrescentaram na compreensão do conhecimento 

adquiridos por estas crianças com deficiência Intelectual quando inseridas no meio educativo-

social do ensino regular. Referente análise dos resultados, os dados demonstram uma melhoria 

da capacidade intelectual e das habilidades cognitiva, perceção memória, atenção raciocínio 

que eram o objetivo principal do trabalho, buscando uma equivalência entre IC X IM, pois, 

melhoraria sua capacidade de compreensão. Fundamentalmente o PIAE em consonância com 

profissionais habilitados ao trabalhar com estas crianças DI, obteriam melhor nível de 

aprendizado mais que crianças segregadas em outras instituições. Finalmente, a intervenção fez 

com que fossem visualizados novos horizontes educacionais em relação a aprendizagem, na 

perspetiva de atuar com crianças Deficiência Intelectual (DI), logo, os resultados apresentados 

pelo programa PIAE mostraram-se eficiente. 

Palavras-chave: Deficiência intelectual, PIAE, Habilidade, Cognição, Criança. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to investigate the way in which children with intellectual 

disabilities (ID) with education in the 2nd year of elementary school are able to develop their 

intellectual potential and cognitive abilities in order to improve their school performance related 

to learning reading, writing, and mathematics based on an educational tool called the Individual 

Educational Support Program (PIAE). Scientifically the world literature, reports that the 

cognitive studies approach that there is an urgent need of the children with intellectual deficit, 

to be treated in equal conditions in the process of teaching and learning of the regular inclusive 

school. Hence, the importance of introducing in the school context, psycho-educational-social 

interventions that increasingly seek the improvement and development of the potentials of 

cognitive processes, such as: perception, focused attention, memory, logical reasoning, and 

language. To conclude that the use of the Individual Educational Support Program - PIAE will 

produce the desired effect that is of improvement of these cognitive processes mentioned above. 

To do so, we will use in the scientific methodology two instruments of evaluation, a pre-test 

Raven progressive matrices (color), which infers the level of intellectual capacity of the child, 

and is applied after 4 years of age, a second instrument called Inventory (BDI) that informs the 

stage of psycho-educational-social development in which the child is in relation to the 

Chronological Age (CI) and the Mental Age (IM), its use will be with children from one month 

to eight years of age. Soon after, the application of the PIAE began with a duration of 11 months, 

equivalent to two semesters that make up the Brazilian school year. At first, 39 (thirty-nine) 

children initially participated in the research, of which only six were within the standard age up 

to eight years of intellectual disability. All enrolled in the regular network of education in a 

municipal public school, called CAIC - CE. After the intervention of the teachers in the two 

academic semesters, the evaluation of the regular school was made, as well as the performance 

of the PIAE program, observed that these children had a good performance in the psycho-

educational-social actions. It was necessary to have a scientific proof to make it fit the work 

presented and the post-test was applied, using the same pre-test instruments. To verify the 

correlation between the results of the Battelle and Raven tests, Spearman's statistical correlation 

instrument was applied. To identify whether or not there was an increase in the score obtained 

and if it was significant, the Wilcoxon statistical instrument was used. The data were tabulated 

and analyzed in SPSS, version 20. The results were investigated in order to identify if they were 

in agreement with the hypothesis and the objective, to act with children with intellectual deficit, 

through a defined educational program and with qualified professionals, in order to improve 
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the processes and cognitive and intellectual abilities of the children, inserted in the regular 

network of fundamental education. As a theoretical basis, we rely on the teachings of Piaget 

(Holistic Piagetian Constructivism), Vygotsky, Leontiev, Luria, (reviewing the studies of ZDR 

vs. ZDP in the context of learning) Neisser and Paivio, etc. In addition to recent studies in the 

memory and information processing area of Newell, Norman, Simon and Mayer, they have 

added a great deal to the understanding of the knowledge acquired by these children with 

intellectual disabilities when inserted in the educational and social environment of regular 

education. Regarding the analysis of the results, the data demonstrate an improvement of the 

intellectual capacity and the cognitive abilities, perception memory, attention reasoning that 

were the main objective of the work, seeking an equivalence between IC X IM, therefore, would 

improve their capacity of understanding. Fundamentally, the PIAE in line with qualified 

professionals working with these DI children would obtain a better level of learning than 

segregated children in other institutions. Finally, the intervention made it possible to visualize 

new educational horizons in relation to learning, with a view to working with children with 

Intellectual Disability (DI), so the results presented by the PIAE program proved to be efficient. 

 

Keywords: Intellectual disability, PIAE, Abiliity, Cognition, Kid. 
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INTRODUÇÃO 

A presente investigação parte da reflexão acerca da inclusão de alunos com 

deficiência intelectual na rede regular de ensino e, consequentemente, os princípios 

norteadores do trabalho pedagógico para a inclusão escolar. Nesse sentido, este estudo se 

desenvolve através de duas temáticas centrais: trabalhar a aprendizagem de crianças com 

necessidades educacionais especiais e atuar mediante as propostas educativas de práticas 

inclusivas no Brasil com base no Programa Individual de apoio Educativo - PIAE1. 

Influenciada por diretrizes internacionais, a inclusão escolar vem se constituindo 

com grande relevância na legislação brasileira desde a década de 90. Com base nos 

princípios da Declaração de Salamanca2 (UNESCO, 1994), salienta-se que na 

Constituição de 1988, já constava a Carta Magna de artigos constitucionais relativos as 

pessoas com necessidades educacionais especiais, a legislação parte do pressuposto de 

que a educação inclusiva se caracteriza como uma ampliação de acesso à educação dos 

grupos historicamente excluídos, sobretudo que toda criança tenha o direito fundamental 

à educação e a oportunidade de conseguir e conservar um nível aceitável de 

aprendizagem. 

Neste sentido, o presente trabalho busca salientar que o aluno com deficiência 

intelectual, consegue desenvolver suas habilidades cognitivas e melhorar seu desempenho 

escolar na classe regular, através da metodologia do PIAE, com aprendizagem mediada. 

É importante destacar que ao longo desta pesquisa, ao mencionarmos o termo 

deficiência intelectual, estaremos nos referindo ao diagnóstico que pode ser produzido 

pela medicina partir de uma perspetiva organicista, ou pela psicologia, a partir de uma 

perspetiva psicométrica. Ainda segundo Bridi (2013, p. 2), “ambas as propostas são 

associadas a uma perspetiva de compreensão da deficiência que coloca o foco no sujeito 

como referência fundamental para a compreensão de suas faltas”.  

 

 

                                                           
1 Doravante PIAE. 
2 Declaração de Salamanca - Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf.  

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
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Estudos estatísticos do Ministério da Educação (Brasil, 2007) indicavam que das 

700.824 matrículas efetuadas na Educação Especial, em suas unidades de classes e/ou 

escolas especiais ou escolas comuns, duas mil e seis crianças eram alunos identificados 

com deficiência intelectual e Síndrome de Down, o que representa 50% (cinquenta por 

cento) do universo total de matrículas.  

A partir das contribuições dos estudos da área cognitiva, nos apoiaremos nos 

ensinamentos de autores tais como: Piaget, Vygotsky, Leontiev e Luria; uma psicologia 

cognitiva-mentalista, com autores como: Neisser e Paivio. Além dos recentes estudos 

realizados sobre memória e processamento de informação de Newell, Norman, Simon e 

Mayer, que nos vão proporcionar, por um lado o modelo psicológico que nos aproxima 

pedagogicamente da deficiência intelectual, e por outro que nos leva à conceção de 

enfrentar este estado e que eles poderão alcançar uma melhor condição social e 

reconhecimento da sociedade. 

Os estudos cognitivos mostram que existe uma necessidade premente destas 

crianças serem tratados em igualdade de condições em seu processo de ensino e 

aprendizagem. Com isso, apresenta-se a possibilidade de fundamentar teoricamente 

intervenções psicodidáticas na prática educativa com a intercessão dos processos 

cognitivos e adaptativos que visam o aprimoramento e desenvolvimento de seus 

potenciais.   

Do exposto, propomos apresentar a estrutura da tese, a qual está organizada de 

forma simples e de fácil compreensão. O trabalho conta com: histórico da Educação 

Especial e diagnóstico da inclusão; enquadramento teórico, enquadramento 

metodológico, análises e as discussões dos resultados finais fundamentados e baseados 

nos resultados da pesquisa de campo. O trabalho seguiu de forma linear no tocante aos 

propósitos que foram definidos para orientar a nossa investigação.   
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1. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA 

No contexto da sociedade brasileira, existem no meio do convívio social, pessoas 

com os mais variados tipos de deficiências, pois fazem parte de uma demanda crescente 

de pessoas que, durante séculos, viveram à margem da sociedade e foram considerados 

durante muito tempo como aberrações. Estes indivíduos que eram considerados diferentes 

na antiguidade muitos sofreram sacrifícios, condenados à morte, por falta de 

conhecimentos da sociedade da época.    

Nesse período não havia saída para indivíduos com características essencialmente 

diferenciados, pois se quer, eram considerados como seres humanos devido as suas 

aberrações corporais. A realidade passou a mudar com o acesso à educação, portanto, os 

pais passaram a se recusarem a matar seus filhos ao nascerem com algum tipo de 

deficiência, tratando-os em outros países, onde já existiam iniciativas de atendimentos 

especiais. A partir da socialização e da ideia de que tinham direito a algum tipo de 

tratamento foi que se iniciaram as mobilizações para que de alguma forma pudessem fazer 

parte do convívio social.   

Evidentemente que o ato de aceitar os deficientes como aptas a conviver em 

sociedade não se deu de forma harmônica nem linear, pelo contrário, a história nos mostra 

avanços e retrocessos que ocorreram no processo de aceitação de sujeitos com 

necessidades especiais na sociedade.  

A Educação necessita de uma reforma no sentido da Inclusão e, para 

isso, precisa de ter os seus próprios agentes, os seus próprios 

reformadores. Entretanto, em muitos sistemas educacionais – e, 

certamente, no sistema português – espera-se que os dinamizadores 

desta reforma a desenvolvam de uma forma, diríamos “metafísica”; isto 

é, que devem lutar por uma escola que, na verdade, nunca viram, que 

nunca experimentaram, e que sejam capazes de adotar métodos 

diferentes daqueles em que foram educados (Rodrigues, 2016, p. 106). 

 

Motivada pela necessidade de reforma na educação especial, o interesse pela 

temática surgiu do sentimento de proporcionar dignidade às pessoas que apresentam 

diferenças, na perspetiva de serem aceitos pela sociedade à medida que são orientados 

com programas educativos específicos e impere a motivação, o apoio, o amor e dedicação. 
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Trata-se, de uma problemática que atinge uma parcela significativa da população 

escolar brasileira, fato este que moveu meu interesse enquanto estudiosa da área de 

Educação.  

Relativo ao contexto teórico-metodológico, iniciamos com a revisão da literatura, 

em seguida foram selecionados inicialmente 39 (trinta e nove) crianças com deficiência 

Intelectual, afim de identificar o nível de déficit intelectual dos participantes da pesquisa, 

utilizamos o pré-teste, Inventário de desenvolvimento Battelle (BDI) e o teste Matrizes 

Progressivas de Raven colorido. 

De posse dos resultados do pré-teste, averiguamos que das 39 crianças, apenas 6 

(seis) estavam com faixa etária entre 7 e 8 anos de idade, alunos que apresentavam maior 

discrepância em relação ao desenvolvimento dos processos cognitivo que afetam o 

desenvolvimento intelectual destas crianças escolarizadas entre 7 e 8 anos de idade 

pertencentes ao Centro de Atenção Integrada à Criança e ao adolescente (CAIC) na 

localidade de Sobral, Estado do Ceará - Brasil. Em seguida utilizamos PIAE (área 

cognitiva) na sala de aula durante dois semestres letivos, no intuito de detetar se houve 

melhoria (ou não) da capacidade intelectual e de desenvolvimento das habilidades 

cognitivas frente à Deficiência Intelectual destas crianças matriculadas na escola de 

ensino regular. O trabalho contou com a colaboração de educadores e de uma equipe de 

profissionais em Atendimento Educacional Especializado. 

Partindo do conceito de que a deficiência intelectual em conformidade com Santos 

(2012, p. 938) corresponde a “um desenvolvimento incompleto do funcionamento 

intelectual, caracterizada, essencialmente, por um comprometimento das faculdades que 

determinam o nível global de inteligência, ou seja, funções cognitivas”. Propomos 

modificar a realidade vivenciada por estas crianças mediante procedimentos 

instrucionais, por meio do instrumento PIAE, considerado de alcance tanto qualitativo 

como quantitativo. 

Nessa direção, justificamos o tema como relevante não apenas no tocante à 

aceitação dessas pessoas nos diversos ambientes em que estamos inseridos, mas por 

acreditar que as crianças com deficiência intelectual podem não somente conviver com 

os demais, mas evoluir cognitivamente de forma efetiva na nossa sociedade.  
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Acreditamos que a inclusão permite que os deficientes, no nosso caso o deficiente 

intelectual tenha direitos às mesmas oportunidades que os demais, ditos regulares. 

Essencialmente, é necessário que a sociedade queira ter esse conhecimento para 

compreender e aceitar os deficientes intelectuais convivendo e desfrutando dos serviços 

básicos que toda pessoa tem direito na sociedade, podendo ir além de acordo com a sua 

capacidade e nível de deficiência.  

A investigação sobre estes deficientes não é um privilégio nosso, muitos autores 

discorrem sobre o tema e contribuem para a elucidação de algumas questões, tornam-se 

fontes de pesquisas para os diversos profissionais que lidam com essa demanda, inclusive 

e principalmente os educadores. Rodrigues (2006, p. 302) retrata isso muito bem quando 

afirma que “é preciso não invocar o nome da inclusão em vão, tentando “mapear” esta 

distância entre os discursos e as práticas”. Nós somos um destes que não apenas 

estudamos e pesquisamos para compreendê-los melhor, mas, também o intuito maior é 

contribuir e ajudá-los no seu desenvolvimento. 
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2. A PROPOSTA DE AÇÃO HARMÔNICA 

Em muitas escolas ainda é possível encontrar pessoas com NEE, inclusive deficientes 

intelectuais em classes especiais, à margem do convívio com os demais, é nesse sentido que 

o PIAE pretende ser necessário, pois direciona as ações educacionais à prática em sala de 

aula. Por meio do programa, o professor tem acesso a um conjunto de instruções de atividades 

que permitem o conhecimento com e sobre o seu aluno com deficiência. O docente 

compreenderá que meios utilizar na sua inserção junto ao programa, entendendo que estas 

crianças poderão se desenvolver cognitiva e socialmente  

A postura e a empatia interessada do professor diante dos casos de deficiência 

intelectual são fundamentais para promoção da inclusão de crianças no ambiente escolar. Um 

dos fatores que podem contribuir para a inclusão diz respeito à relação de proximidade entre 

professor e aluno, pois ao conhecer as deficiências do discente, torna-se possível criar 

estratégias de superação das dificuldades de aprendizagem em alunos com deficiência 

intelectual. Essa proximidade não deve se restringir apenas ao professor, mas a toda a 

comunidade escolar. Conforme Freire (2006), a capacitação para labuta diária na educação 

inclusiva vai proporcionar ao professor o conhecimento necessário para lidar com os alunos, 

garantindo que a sua prática seja de qualidade realizando o que determina a educação 

inclusiva.  

Paulo Freire (2006) vai mais além quando evidencia que a participação dos pais é muito 

importante no processo de aprendizagem dos alunos especiais. A escola deve ser um espaço 

aberto para a família, desenvolvendo atividades que poderão ser realizadas também pelos pais 

em casa, no auxílio à prática do professor, porém o papel deles vai além do acompanhamento 

de atividades pedagógicas, pois a atenção aos avanços e retrocessos da criança referente ao 

seu desenvolvimento cognitivo, à construção do conhecimento e à relação com a escola e o 

mundo ao seu redor é importante. O apoio da família é um suporte essencial pois quando 

acompanhada dos pais, a criança desenvolve seu processo de aprendizagem e consegue se 

desenvolver com maior facilidade. 

A deficiência intelectual é considerada por alguns estudiosos como uma das mais 

difíceis de lidar e conseguir algum êxito de desenvolvimento intelectual. Sobre essa 

deficiência o Ministério da Educação e Cultura (MEC) “desenvolve políticas de educação 

inclusiva, com o intuito de atender os alunos com essa deficiência e de transformar as ações 

do ensino regular e da educação especial. Na mesma política, promovem cursos de 

aperfeiçoamento para os professores possibilitando a renovação da sua prática sob a 

perspectiva de inclusão” (MEC, 2007, p. 1). 
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3. FINALIDADES E OBJETIVOS 

A finalidade da presente pesquisa é congregar professores e pais para juntos na 

escola inclusiva, trabalharem para o melhor desenvolvimento e desempenho das crianças 

com DI.  O objetivo está em proporcionar a aplicação de um programa educativo PIAE, 

com o intuito de se demonstrar que as crianças com DI poderão melhorar seu potencial 

cognitivo ao utilizarem-se deste material didático.   

Quanto aos objetivos específicos, temos: 

1) Proporcionar intervenção quase experimental, com seis (06) crianças que 

apresentam deficiência intelectual, utilizando-se dos testes matrizes Progressiva 

de Raven (colorido) e Inventário de Desenvolvimento Battelle BDI, o PIAE como 

(Programa Individual de Apoio Educativo), na perspetiva de lograr melhor 

desempenho das habilidades cognitivas; 

2) Interpretar, por meio do PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo), como 

as crianças, com déficit intelectual, desenvolvem seu potencial cognitivo; 

3) Descrever como acontecem as ações dos professores na aplicação do PIAE 

(Programa Individual de Apoio Educativo). 

 

 

4. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Ao utilizar a proposta de inclusão de pessoas com deficiência intelectual na escola 

regular usando o programa educativo PIAE, que orienta a prática inclusiva de estudante 

nas escolas brasileiras, isto não evidencia maior concretude de conhecimento por parte 

do grupo, pois, estamos limitados por inúmeros fatores; primeiro pelo número de crianças 

cuja idade não poderia ultrapassar 8 (oito) anos, o BDI só expressa fidedignidade no seu 

material até 8 anos, segundo as condições socioeconómicas, terceiro cultural as 

experiência vividas muito limitadas e quarto relacionamento e convivência com os pais. 
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5. ESTRUTURA DA TESE 

Esta tese encontra-se estruturada em 4 (quatro) capítulos que discorrem sobre a 

inclusão escolar de crianças com deficiência intelectual, baseado no PIAE, no intuito de 

apresentar um programa que valoriza as potencialidades cognitivas de crianças com esta 

deficiência buscando conseguir resultados os mais positivos possíveis à sua evolução 

intelectual:  

CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Realizaremos uma exposição da estrutura do trabalho e dos estudos que se 

encontram organizados no decorrer do texto, abordando as questões pertinentes ao tema 

relacionado as pessoas com deficiência intelectual e a sua tão necessária inclusão 

educacional, social, familiar e profissional.  

CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Utilizaremos os ensinamentos de alguns teóricos que discorrem sobre a educação 

especial e a educação inclusiva, a fim de percorrer a história, ressaltando os marcos e as 

experiências vivenciadas pelas pessoas com deficiência intelectual da época.  

Trata-se de um período que os teóricos expressam em seus estudos a alegria de 

todas as conquistas contidas nas leis que foram sendo criadas para garantir os direitos das 

pessoas com deficiências.  

CAPÍTULO III- ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO  

Nesta investigação, cada criança foi submetida à aplicação de um pré-teste 

utilizando-se o BDI (Inventário de Desenvolvimento Battelle) e o teste Matrizes 

Progressivas de Raven (colorido).Estes instrumentos foram utilizados na perspetiva de se 

fazer um perfil de reconhecimento das área cognitiva e intelectual da criança, antes de se 

iniciar o treinamento com aplicação do PIAE - Programa Individual de Apoio Educativo 

onde será propiciado o ensino com enfoques cognitivos e condutual, a fim de observar se 

houve (ou não) aquisição de novos  conhecimentos  no processo de interação  mente-

cérebro  as situações. 
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O pretenso desenvolvimento da ação, dar-se-á do seguinte modo: 

1) Pré-teste: aplicado e corrigido por um profissional psicólogo, onde faz os 

comentários deixando os professores informados dos tipos de crianças que iriam 

ensinar. Cada criança apresentou um perfil, onde demostra seu desenvolvimento 

das habilidades cognitivas e também sua capacidade intelectual evolutiva naquele 

ponto, o professor terá em suas mãos uma espécie de diagnóstico real de cada 

criança.  

2) O treinamento com o Programa de Intervenção PIAE (Programa Individual de 

Apoio Educativo): organizado para trabalhar diversas áreas do desenvolvimento 

humano, mas neste caso especialmente utilizamos apenas a área cognitiva com um 

conteúdo que vai da educação infantil até o segundo ano do ensino fundamental. O 

PIAE foi utilizado ao longo de 2 (dois) semestres o que significa um ano letivo no 

Brasil.  

O treino consiste neste primeiro intento, em conseguir uma aprendizagem 

educativo-social desenvolvendo sua área cognitiva, a criança poderá obter algum 

conhecimento específico extra, porém, deve ficar muito claro que o objetivo classe é a 

aprendizagem acadêmica direcionada nos processos de habilidade cognitivas, a inclusão 

e busca de sua independência e autonomia. 

Na escola cada professor recebeu o manual PIAE e todas as instruções de como 

utilizá-lo, proporcionado pelo autor do instrumento para conseguir o máximo de 

motivação e formação, destas crianças com deficiência intelectual. Vale ressaltar que este 

programa é aberto, isto é, cada professor tem a liberdade para trabalhar as crianças a partir 

do conhecimento prévio de cada um como faz de forma habitual com as outras crianças 

regulares.  

Este trabalho de aplicação do PIAE, com estas seis crianças ao final do ano letivo 

será avaliado e elaborado um quadro avaliativo de todas as crianças, no intuito de 

confirmar ou negar as ações de desenvolvimento cognitivo proporcionadas. 

3) Pós-teste: aplicados os mesmos testes (Raven e Battelle) para aferir se o que o 

aluno desenvolveu em classe e está mostrado na avaliação do PIAE, vai se confirmar de 

modo estatístico. 
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Isto nos levará ao que se dispõe de uma metodologia adequada e de uma entrega e 

confiança nas possibilidades das crianças com deficiência intelectual a comprovar suas 

mudanças por meio de seu desempenho. Sua equivalência de melhora, tem que ser 

significativa, se comparada à aquela que acontecerá através apenas da maturidade. 

Algumas crianças conquistam hábitos estáveis em seu comportamento, já é um 

indicativo do processo educacional. Portanto, não excluímos que haja intervenções de 

outros fatores, tais como: professor, pais, relações de comunicação, colegas de classe; 

porém cremos que a metodologia aplicada através do PIAE tem sido causa favorecedora 

do desenvolvimento dos processos das habilidades cognitivo/condutual destas crianças, 

na perspetiva de adquirirem um conhecimento mais próximo das crianças regulares que 

estudam em classes regulares e consequentemente apoiar sua inclusão educativo-social. 

A pesquisa experimental, contou com a participação de seis (6) alunos, sem o grupo 

controle que seria com os alunos da própria escola, mas, não tínhamos suficientemente 

alunos com as idades exigidas para a pesquisa entre 4 e 8 anos. Evitou-se buscar em outros 

centros, para não mascarar a pesquisa já que o ambiente seria completamente diferente e 

essa variável iria interferir no resultado. Pensou-se em trabalhar com as crianças regulares 

da classe regular onde estas estavam, porém não houve o consentimento dos pais destas 

crianças. Em concreto, entendemos habilidades dos processos cognitivo como o fazer 

possível de todas aquelas funções que intervém no conhecimento, comportamento e 

compreensão dos fatos, das pessoas e do meio e aquelas outras que fazem menção, 

perceção memória, linguagem, pensamento, atenção. Assim, neste trabalho buscamos 

concretizar o que afirma Neisser (1981, p. 23): “a aquisição, organização e uso do 

conhecimento” não se pode negar às pessoas com deficiência intelectual”. 

Nesta expectativa entendemos a perceção como a capacidade de receção da 

informação do meio, processamento desta informação no cérebro e consequentemente 

levar esta informação à mente já organizada, isto propicia um modo das pessoas de 

conhecer ou ao menos preparar para conhecer o ambiente em que se encontra; a atenção, 

como um estado de alerta favorece respostas a uma situação conflitiva sua 

representatividade está reconhecida nas pessoa com déficit intelectual, pois, apresentam 

quase sempre déficit de atenção isto contribui para não aprendizagem na sala de aula; a 

memória como um sistema ativo que organiza e armazena o conhecimento numa 

localidade do cérebro designada de hipocampo é responsável no processo da 

aprendizagem ao fazer com que o individuo reconheça fatos passados e relembre ações 



  

12 
 

cotidianas. A linguagem é a representante da raça humana se faz no hemisfério esquerdo 

do cérebro e é responsável pela nossa conduta/comportamental relativo receção e 

expressão da fala. A partir de tais conceções, observamos que a inteligência não pode ser 

considerada como um estado senão como uma capacidade aberta, composta e 

multifatorial que vai constituindo-se quantitativa e qualitativamente por meio das 

experiências cognitiva com os objetos, com as pessoas e com as situações concretas, que, 

ao longo do desenvolvimento de cada ser humano se encontra e tenta dar resposta, sempre 

desde uma projeção afetiva/emocional pessoal.  

Em princípio, a linguagem pode ser considerada como base do pensamento, meio 

da capacidade de generalização e como regulador do comportamento da dimensão 

humana que se faz realidade graças à linguagem e as experiências sócio históricas de cada 

pessoa. Tudo isso nos leva a pensar como diagnóstico, já que não se pode entender como 

algo pontual, clínico médico, incisivo senão como processo, o que nos possibilitará 

acomodar os programas de intervenção educativa às possibilidades reais da criança com 

deficiência intelectual. 

Apresentamos o percurso metodológico, que representa como foi idealizada e 

realizada a investigação e os materiais utilizados; tais como testes padronizados e a 

apresentação do PIAE, material usado pelos professores no treinamento dos alunos 

durante o período letivo. 

 No enquadramento são expostos os métodos, as intervenções que ocorreram e as 

observações realizadas. Foi informado também a caracterização e o diagnóstico do campo 

de pesquisa; com a coleta de dado empreendida dos testes aplicado Raven colorido e BDI 

– Inventario de Desenvolvimento Battelle. 

CAPÍTULO IV- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Aqui, serão apresentados os resultados encontrados e as questões que surgiram a 

partir da investigação. Foi utilizado equações estatísticas para discernir o 

desenvolvimento do processo e seu resultado. Nesse espaço é possível elucidar ou apontar 

possíveis soluções para as questões encontradas durante a investigação. E verificar a 

fidedignidade significativa de cada momento do trabalho desde a apresentação do pré-

teste passando pela aplicação do PIAE, indo até o final do pós-teste. 
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Neste espaço, apresenta-se um resumo do que foi a experiência de investigação e 

seus anseios para novas investigações. A proposta é apresentar toda a estrutura da tese de 

maneira sintética, para verticalizar somente nos capítulos seguintes. A estrutura foi 

organizada dessa forma por ser considerada de fácil compreensão, haja vista que um dos 

objetivos é que os leitores se apropriem dos conhecimentos compartilhados neste 

trabalho, tendo como público-alvo alunos e professores. 

Ao longo do percurso nos deparamos com alguns empecilhos que, por vezes, 

limitou a realização do trabalho, os quais são considerados como acidentes de percurso 

em investigações que exigem uma dedicação mais frequente no campo investigado. 

Compreendemos que as dificuldades encontradas fazem parte das variáveis que cercam o 

objeto investigado, e que nos torna ávidos enquanto investigadores.  

Nas REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, é apresentado um levantamento 

possível de literatura publicada na área em estudo. 

Nos ANEXOS, foram incorporados documentos que não relevam pertinência para 

constarem ao longo do texto principal. 
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1. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

No decorrer da história da humanidade, é possível identificar períodos nos quais 

as pessoas com deficiência não eram legitimadas. Entretanto, a razão dessa prática ter 

sido racionalizada e a época em que foram vivenciados estes fatos não pode ser explicada 

de forma determinada, tendo em vista os valores contemporâneos. Se assim fosse, ao 

atribuir a este paradigma a conotação de desumano, desconsiderar-se-ia que o 

comportamento dos seres humanos, em todos os momentos históricos, sempre foi regido 

por um sistema de valores fortemente sustentado por um ideário social, que se modifica 

continuamente.  

Assim, a educação, neste período, era privilégio de uma pequena parcela da 

população e os poucos que conseguiam ter acesso a ela deveriam atender aos parâmetros 

impostos, mantendo, à margem da educação e da sociedade, todos os que não se 

encaixavam no que se entendia por “normalidade”. Dessa forma, todos os que possuíam 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE) ficavam à margem do sistema educacional. 

 

1.1. Diagnóstico da inclusão 

É urgente, portanto face ao exposto que se faça um histórico da educação especial, 

no tocante à educação inclusiva, ressaltando alguns marcos na educação brasileira, em 

relação à política pública e política de Estado, assim como ao que concerne à avaliação 

da inclusão como prática pedagógica; e inclusão, tendo em conta que “as crianças com 

deficiência têm direito a usufruir de uma educação em tudo idêntica às demais crianças 

(Morgado, Licursi, Rodrigues, Cardoso, & Silva, 2018, p. 1) e “esssa criança necessita de 

educação especial, porque ela é de alguma maneira marcadamente diferente da maioria 

das outras crianças” (Esteves, Cruz, & Bertelli, 2013, p. 14).  

Diante disso, discutir acerca da proposta de inclusão de pessoas que possuem 

necessidades educacionais especiais pressupõe que façamos um resgate histórico sobre 

os paradigmas que foram sendo construídos ao longo da história da educação e que se 

contrapõem ao projeto de educação inclusiva, quais sejam integração, exclusão e 

segregação. 
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Dessa forma, desde a antiguidade, apesar de não existirem tantos registros, os 

deficientes viveram à margem da sociedade, num contexto em que “a pessoa diferente, 

com limitações funcionais e necessidades diferenciadas, era praticamente exterminada, 

por meio do abandono” (Brasil, 2005). 

A seguir, veremos a linha do tempo, com o histórico da Educação especial à 

Educação inclusiva: 

 

Figura N. º 1: Histórico da educação especial e educação inclusiva 

 

Na Idade Média, com o advento do Cristianismo e a constituição da Igreja Católica, 

a sociedade passa a ser comandada pela instituição igreja. Nesse contexto, proibiram os 

extermínios dos deficientes, porém, continuavam a ignorá-los, evitando a sua 

participação, tanto no contexto educacional, como na sociedade como um todo. Sobre 

isso: 

Pessoas doentes, defeituosas e/ou mentalmente afetadas 

(provavelmente deficientes físicos, sensoriais e mentais), em função da 

assunção das ideias cristãs, não mais podiam ser exterminadas, já que 

também eram criaturas de Deus. Assim, eram aparentemente ignoradas 

à própria sorte, dependendo, para sua sobrevivência, da boa vontade e 

caridade humana. Da mesma forma que na Antiguidade, alguns 

continuavam a ser “aproveitados” como fonte de diversão, como bobos 

da corte, como material de exposição (Brasil, 2005, pp. 8-9). 
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A partir do século XIII surgem, não só algumas instituições para acolher deficientes 

intelectuais, como também as primeiras legislações em defesa da sua sobrevivência. 

Nesse período, educação consistia em formar para o clero, para a guerra ou para as artes. 

Porém, vivia-se também uma grande instabilidade, devido à insatisfação com o modelo 

de sociedade, o que gerou dois movimentos que culminaram em dois grandes 

acontecimentos: a Inquisição e a Reforma Protestante. Assim, na tentativa de não perder 

o poder, a Igreja passou a perseguir todas as pessoas que dela divergiam e, nos 

documentos que oficializam a perseguição, os deficientes são claramente ameaçados, 

sobretudo, os deficientes intelectuais, os quais foram vítimas de total intolerância 

(Correia, 1997; Brasil, 2005; Carvalho, 2013). Acerca disso, Morgado (2014, p. 221) 

relata que: 

A Igreja desempenha e desempenhou, ao longo dos tempos, um papel 

determinante perante a ideia e a concepção da sociedade, em relação 

aos mais variados assuntos e temas mais sensíveis, nomeadamente no 

que diz respeito à visão das pessoas sobre a deficiência. Entretanto, no 

dealbar deste século (XVI), surge um movimento reformista que leva a 

uma evolução na concepção de deficiência. Um dos mais claros e 

conhecidos exemplos é o de Martinho Lutero que designa os deficientes 

como “pessoas sem Deus” e faz que com, principalmente nos países que 

foram aderindo a religiões protestantes, esta concepção domine durante 

algum tempo. Mas o que é facto é que, apesar da concepção de apoio, 

as práticas não se diferenciavam das anteriores, uma vez que o apoio 

prestado é apenas e só assistencial, não havendo lugar para a 

modificação das condições dos indivíduos. 

Ademais, o Movimento Reformista, nos séculos XVI e XVII ocorreram às 

revoluções burguesas, o que resultou em grandes transformações em todas as esferas da 

sociedade. Além de que a hegemonia religiosa foi derrotada e uma nova forma de 

produção foi implantada. Nesse período, uma nova conceção sobre o deficiente surgiu, 

sendo concebido como um produto de causas naturais, e “passou também a ser tratado 

por meio da alquimia, da magia e da astrologia e de métodos da então iniciante medicina” 

(Sampaio & Sampaio, 2009, p. 36), a qual apresentou muitos avanços, fortalecendo a tese 

de organicidade e, enquanto de um lado a medicina previa ações de tratamentos, do outro, 

a tese do desenvolvimento por estimulação previa ações de ensino (Brasil, 2005). 

Dessa forma, na história sobre deficiência, encontramos três paradigmas formais 

que caracterizam a relação da sociedade com os deficientes: a institucionalização, em que 

algumas instituições abrigavam os deficientes, porém não havia nenhuma forma de 

tratamento, e sim, um confinamento; o serviço, o qual pretendia um atendimento que 
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inserisse o deficiente no ambiente de mudança e a sociedade teria que se reorganizar para 

promover, com recursos, a mudança necessária na sua vida, sugerindo uma integração; e 

o suporte, que defende que a comunidade se reorganize, também, para garantir o acesso 

dos deficientes aos direitos de todos os cidadãos, propondo inclusão por meio de 

intervenções (Brasil, 2005; Sampaio & Sampaio, 2009). 

Em relação à Educação, as conceções sobre ensinar pessoas com deficiências foram 

evoluindo, mas somente no período iluminista surgiram as primeiras iniciativas, Andrade 

(2009, p. 17) baseado no MEC (2000) expõe que:  

O trabalho desenvolvido, em 1800, por Jean Marc Itard, médico 

francês, é considerado o marco inicial da Educação Especial na Europa. 

O trabalho mais importante de Itard para a educação de pessoas com 

deficiência mental foi o que realizou com Victor, um jovem encontrado 

na floresta, envidando esforços para [...] transformar esse menino 

selvagem em um homem civilizado, empregando métodos sistemáticos 

de treinamento de habilidades, tendo como pressuposto que as 

deficiências do jovem deviam-se à privação ambiental a que foi 

exposto. 

Com sua iniciativa, Jean Marc Gaspard Itard3 (1774-1838) influenciou outras 

pesquisas voltadas para a educação de deficientes e, dessa forma, apresentou uma nova 

conceção sobre deficiência, a qual reintegra o deficiente à sociedade, tornando-o parte da 

mesma produtivamente (Brasil, 2000b; Pieczkowski, 2016). 

Ademais da iniciativa de Itard, outras ações voltadas para a educação de deficientes 

foram realizadas, como o atendimento de deficientes visuais e auditivos. Assim, em Paris, 

no ano de 1760, foi criado o Instituto Nacional de Surdos-Mudos e em 1784, o Instituto 

Real dos Jovens Cegos, dando início à educação de surdos e cegos (Andrade, 2009; 

Rodrigues, 2014; Cecílio, 2017). 

Em meados do século XIX, a sociedade brasileira defendia a educação para 

pessoas com necessidades educacionais especiais, mas pelo benefício que acreditava 

potencializar a economia do país, pois, não teria que manter as instituições nas quais 

acolhiam os deficientes, e ainda seria possível sua inserção no campo do trabalho, já que 

seriam integrados na educação, como pessoas com capacidades a serem desenvolvidas, 

de acordo com (Jannuzzi, 2004).  

 

                                                           
3 Nascido em Provence a 24 de abril de 1774. 
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Neste sentido, a história da educação é marcada por várias reformas, e o acesso de 

todos os cidadãos a ela caminhou a passos muito lentos. No entanto, as oportunidades 

educacionais foram crescendo, inclusive para os que possuíam necessidades educacionais 

especiais. Ademais, o assistencialismo também fez parte do processo de construção de 

uma educação voltada para os deficientes, fazendo com que surgissem escolas com ações 

independentes. Dessa forma, profissionais de várias áreas lançaram o olhar para as 

pessoas com necessidade educacionais especiais, a fim de contribuir para seu acesso à 

educação. Nesse sentido, Andrade (2009, p. 13) acrescenta que: 

A prática do favor e da caridade, comuns no Brasil do final do século 

XIX, instituía o caráter assistencialista na atenção à pessoa com 

necessidades educacionais especiais e à Educação Especial. No início 

do século XX, profissionais ligados à saúde mostraram interesse pela 

educação de pessoas com deficiência. Na época, foram, então, criadas 

instituições escolares ligadas a hospitais psiquiátricos, como por 

exemplo, o Pavilhão Bourneville no Rio de Janeiro, em 1904, anexo ao 

Hospício da Praia Vermelha, para atender crianças segregadas que 

estavam sendo atendidas junto com adultos considerados loucos. 

 

Diante desse fato, pode-se afirmar que o surgimento de medidas, tais como a 

criação de classes especiais, destinadas às “crianças hígidas e retardadas” (César, 1978, 

p. 17, apud Jannuzi, 2012, p.30) os programas de formação de professores responsáveis 

pela formação desses alunos, as instituições escolares ligadas a hospitais (cujo caso mais 

emblemático é o do Pavilhão Bourneville 214), assim como o estabelecimento de 

mecanismos de avaliação da “anormalidade”, por meio da elaboração de inúmeros testes, 

diagnósticos e classificações, atendiam às demandas do avanço capitalista e do 

cientificismo propagado como essencial à modernização do país. Acerca disso, Kassar 

(1999, p. 18) ressalta que:  

Os preceitos da ciência moderna (observação, descrição e classificação) 

são apropriados por vários campos para a produção do conhecimento, 

em meio a uma atmosfera de valorização das ciências naturais e de 

popularização das teorias da evolução na biologia. Em suma, a partir da 

valorização do progresso das ciências naturais, há grande espaço para a 

difusão das ideias sobre o movimento “natural” da sociedade. 

 

                                                           
4O Pavilhão Bourneville funcionava anexo ao Hospício da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e oferecia serviços educacionais 

especiais a crianças com deficiência mental. Naquele espaço, “os procedimentos educativos seguiam aí o sensorialismo e as atividades 

desenvolvidas por Séguin, aperfeiçoadas pelo doutor Bourneville, que também desenvolveu todo um conjunto de aparelhos. Os jogos 
eram valorizados, as crianças mantidas em atividades e vigilância constantes” (Jannuzzi, 2012, p. 32). 
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Assim, a criação desses espaços previa atenção especial as pessoas com NEE, 

realizando atendimento clínico e suporte pedagógico, demonstrando ter consciência da 

importância da educação na vida dos deficientes. Porém, mesmo com essas ações 

voluntárias e assistencialistas, continuavam a reproduzir a exclusão dos deficientes, e, 

dessa forma, institucionalizando a segregação. Mesmo assim, mantém como ponto 

positivo, por meio dessa iniciativa, o avanço tanto do conceito de deficiência, como de 

uma educação para a demanda de deficientes (Jannuzzi, 2004; Andrade, 2009).  

Vale ressaltar que, ainda no século XIX, é disseminada a proposta de integração 

que pretendia manter as características pessoais, as experiências e os comportamentos 

tidos como “normais” dos alunos com NEE, inserindo-os em ambientes segregados. 

Assim, a proposta seria realizada de acordo com os níveis de integração em que, conforme 

os avanços, a última fase seria a sua inserção em classes comuns (Mendes, 2006). 

Dessa forma, com a disseminação da proposta mundial de integração, no Brasil, 

foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação que previa uma educação especial para 

as crianças consideradas excecionais, tanto em escolas especiais quanto em salas 

especiais de escolas comuns. Nessa direção, em meio a uma conjuntura de crescimento 

da industrialização, ao sistema educacional, recai a missão de acompanhar o ritmo do 

crescimento das indústrias, ampliando o acesso à educação. Isso implicou na preocupação 

ainda maior com os alunos com necessidades educacionais especiais, sobretudo, os com 

deficiência intelectual, por não se encaixarem nos parâmetros exigidos no ensino regular. 

Para tais alunos, foi desenvolvido um método chamado emendativo, e posteriormente, 

educação especial, com o objetivo de prepará-los para as salas comuns, cujo trabalho era 

realizado por entidades filantrópicas e assistencialistas, como Pestalozzi e APAES 

(Januzzi, 2004). 

Contudo, somente em 1973 a educação especial passou a ser responsabilidade do 

Estado, o qual criou o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), que era 

responsável pela Política Nacional de Educação Especial, passando a ser, posteriormente, 

a Secretaria de Educação Especial (SEESP), por meio do decreto n. 72.425 de 1973, 

segundo o qual, caberia ao Centro o dever de “(…) promover, em todo o território 

nacional, a expansão e melhoria do atendimento aos excepcionais” (Brasil, 1973). Desta, 

o Estado iniciou seus trabalhos com educação especial, realizando o ensino especializado 

em salas especiais, criadas sob a égide de estar promovendo acesso à educação, ao acolher 
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alunos com necessidades educacionais especiais, porém, com a mesma ação de acolher 

em salas especiais, também legitima a segregação (Januzzi, 2004). 

Para Sassaki (1998), a inclusão e integração são formas de inserção social, mesmo 

compreendendo-as com definições diferentes. Assim, por um lado, a integração é 

associada ao modelo aderido criado pelos médicos, o qual tinha como meta tornar os 

deficientes aptos a realizar necessidades básicas do meio social.  E, por outro, a inclusão, 

que passou a ser praticada na década de oitenta e se desenvolveu na década de 90, tinha 

como meta tornar a sociedade apta para acolher os deficientes.  

Dessa forma, nas determinações da educação, a inclusão objetiva a transformação 

das escolas comuns e especiais em lugares, preparados estruturalmente para acolher todas 

as diversidades, seja deficiência física, intelectual, sensorial ou múltipla, independente 

dos níveis de severidade. Sobre isso, Gomes (2004, p. 5), afirmou que: 

O que vai contar como inclusão nas salas de aulas deve necessariamente 

passar pelo reconhecimento da diversidade étnico-racial, de gênero, de 

classe social e da singularidade dos sujeitos envolvidos nos processos 

de ensino-aprendizagem. Se necessitarmos discutir sobre processos de 

inclusão de alguém, é porque esse alguém está excluído de algo ou de 

algum lugar. Por exemplo, as propostas mais centradas nos alunos, que 

dialogam com seus pontos-de-vista e com fatos presentes no seu 

cotidiano, são, para muitos estudantes, inclusivas. No entanto, outros 

para resistir a essas propostas, por estarem bem adaptados às práticas 

escolares tradicionais, centradas no conteúdo acadêmico e nas ações do 

professor.  

A Integração, como forma de atenção à demanda de alunos com necessidades 

educacionais especiais, foi duramente criticada, ao ser reconhecido que não havia avanços 

no desenvolvimento dos alunos para que pudessem migrar da sala especial para as salas 

comuns, sendo considerada como mais uma prática de segregação (Mendes, 2006; 

Veltrone, 2011). Dessa forma, diante da complexidade dos problemas brasileiros, ainda 

não era possível afirmar que as inúmeras dificuldades sociais poderiam ser solucionadas 

a partir do novo texto constitucional. Almeida (1989) afirmou: 

Seu impacto no sentido de transformar o quadro social anteriormente 

descrito é questão bem mais complexa. Antes de tudo porque, como é 

óbvio, o combate às desigualdades abissais, que caracterizam a 

sociedade brasileira, depende tanto ou mais da recuperação do 

dinamismo da economia do que das instituições e políticas ditas sociais. 

Até mesmo uma parte dos direitos constitucionalmente assegurados tem 

sua viabilidade subordinada à recuperação da capacidade de dispêndio 

— e administrativa - de um Estado intervencionista, que a crise 

econômica tornou ineficaz e impotente (Almeida 1989, p. 25). 
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Assim, embora a Constituição Federal de 1988 já tivesse como um dos principais 

objetivos “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação”, a educação inclusiva ainda não realizava 

seu verdadeiro significado.  A Carta Magna, em seu artigo 206, inciso I, estabelece a 

“igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para 

o ensino e garante como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino” (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988, art. 208). 

O que está disposto no referido documento deveria ser o suficiente para que os 

direitos das crianças com NEE fossem respeitados, quando afirma que qualquer pessoa, 

independente de sexo, cor, raça, ou deficiências tem direito à educação. Mas existiam os 

argumentos contra a inclusão das crianças com NEE, sobretudo os autistas, por acharem 

que não havia possibilidade de se colocar em prática e houvesse evolução do autista. Tais 

argumentos negavam o seu direito, enquanto cidadão, ao acesso à educação, legitimando 

a necessidade das políticas e leis que amparasse as pessoas com necessidades especiais. 

E pelo que consta na lei e na concepção do que deve ser uma educação inclusiva, o 

atendimento aos deficientes deve ser disponibilizado em todos os níveis de ensino, na 

rede regular, do infantil à universidade. “Essa é a forma mais justa, proporcionando, em 

ambiente escolar, os relacionamentos, em conformidade com a sua idade, passando por 

todas as fases como os demais, de acordo com o seu próprio ritmo de desenvolvimento” 

(Filho, 2011, p. 18). Ademais, em seu artigo nº 205, o texto constitucional, compreende 

a educação como um importante instrumento para o desenvolvimento do país (Pinto 

Ferreira, 1995; Vieira, 2001), o que convergiu para o surgimento de novas atribuições 

para o Estado, as quais intencionavam torná-lo garantidor da efetivação do direito de 

todos à educação, “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Brasil, 1988). Acerca de sua 

importância,  

A Constituição Federal, em seu artigo 205, reconhece, explicitamente, a 

educação como um direito de todos, consagrando, assim, a sua 

universalidade. Trata-se de direitos que devem ser prestados sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação (art. 3º, IV da CF/88). Contudo, não obstante o 

reconhecimento expresso da universalidade dessa categoria de direitos, a 

sua implementação demanda a escolha de alvos prioritários, ou seja, 

grupos de pessoas que se encontram em uma mesma posição de carência 

ou vulnerabilidade. Isso porque o objetivo dos direitos sociais é corrigir 

desigualdades próprias das sociedades de classe, aproximando grupos ou 

categorias marginalizadas (Duarte, 2007, p. 698) 
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Neste caso, a educação especial era uma modalidade de ensino que seguia paralelo 

ao ensino regular. Contudo, somente em 1990 foi defendida com mais veemência uma 

educação em que todos os estudantes deveriam aprender juntos, sem nenhum tipo de 

discriminação, e que as escolas passassem a ofertar as matrículas dos alunos especiais no 

ensino regular, caracterizando uma proposta de educação inclusiva, na qual todos os 

alunos têm acesso à mesma educação, apresentando necessidades educacionais especiais 

ou não (Brasil, 2008). Acerca disso, Saraiva (1994, p. 13) adianta que: 

A concepção de “Educação Inclusiva” foi proclamada em 1994 pela 

Declaração de Salamanca, na Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais que, em parceria com a UNESCO, e enfatiza 

que todas as crianças, independentemente de suas origens e de valores 

sociais, devem ter acesso a uma educação. Esta destaca que as escolas 

inclusivas devam reconhecer e responder às necessidades diversas de 

seus alunos, assegurando-lhes um ensino de qualidade, por meio de um 

currículo diversificado e da formação adequada de seus profissionais. 

As escolas inclusivas defendem, como premissa, propiciar o aprendizado de todas 

as crianças, como afirmam os diversos autores Correia (1992), Correia e Cabral (1997), 

Mantoan (1997), Sassaki (2010), Morgado (2014), Menezes (2015), Junior & Zancaro, 

2016, e Morgado, Cardoso, Rodrigues, Licursi & Silva, 2017. 

(...) as escolas inclusivas propõem um modo de se constituir o sistema 

educacional que considera as necessidades de todos os alunos que é 

estruturado em função dessas necessidades. A inclusão causa uma 

mudança na perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar 

somente os alunos que apresentam dificuldades na escola, mas também 

apoia a todos: professores, alunos, pessoal, administrativo, para que 

obtenha sucesso na corrente educativa geral (Mantoan, 1997, p. 35). 

Assim, o processo de construção de uma educação que contemplasse as 

necessidades dos alunos especiais teve como marco legal a Conferência Mundial de 

Educação Para Todos, realizada em Juntien, na Tailândia (1990). Nesse evento, foram 

lançadas uma série de metas e recomendações educacionais que devem ser cumpridas 

pelos países membros da UNESCO, sob pena destes não se integrarem ao chamado 

mundo globalizado.  Com isso, os organismos internacionais, (Banco Mundial, ONU e 

UNESCO), passaram a intervir diretamente na educação mundial, sendo, pois, 

responsáveis pela elaboração de novos paradigmas educacionais que vão se desdobrar em 

várias políticas e reformas educacionais dos países pobres, norteando, desde a legislação 

e a gestão de recursos, até a formação docente.  
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Além disso, a declaração de Juntien aborda temas como igualdade e respeito à 

diversidade dos alunos, independente do país, religião, cultura, gênero, além de salientar 

a importância de garantir o acesso à educação de todos os deficientes, como parte 

integrante do sistema educacional.  

Outro marco mundial importante é a “Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais: acesso e qualidade” que resultou na Declaração de Salamanca, 

em 1994, sobre inclusão, na qual é declarado que todas as crianças devem ser recebidas 

na escola, independente de suas dificuldades físicas, intelectuais e emocionais (UNESCO, 

1990, p.4). Além disso, conforme UNESCO (1990, p. 15): 

Proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação 

especial dentro da estrutura de “educação para todos” firmada em 1990 

(...). Ela promoveu uma plataforma que afirma o princípio e a discussão 

da prática de garantia de inclusão das crianças com necessidades 

educacionais especiais nestas iniciativas e a tomada de seus lugares de 

direito numa sociedade de aprendizagem. 

Nesse sentido, apenas a inserção do aluno no ambiente escolar não pode ser 

considerada inclusão, já que o princípio da educação inclusiva é satisfazer as necessidades 

dos alunos deficientes, a fim de promover o seu acesso à mesma aprendizagem que é 

promovida aos demais. E, para que a inclusão seja eficaz, a escola deve se estruturar para 

garantir o desenvolvimento máximo das habilidades e potencialidades de todos os alunos, 

sobretudo dos que foram historicamente segregados. Para esse fim, é proclamado na 

Declaração de Salamanca (1994, p. 4) que: 

Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 

Toda criança possui características, interesses, habilidades e 

necessidades de aprendizagem que são únicas; Os sistemas 

educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 

deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta 

diversidade de tais características e necessidades; Aqueles com 

necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, 

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

capaz de satisfazer a tais necessidades; E as escolas regulares que 

possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de 

combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades 

acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando 

educação para todos; além disso, tais escolas provêm uma educação 

efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última 

instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. Declaração 

de Salamanca. 
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Ademais, em 1996 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDBEN 9.394/96, um marco também na trajetória da Educação Especial, pois 

foi ponto de partida para que outros documentos fossem elaborados pelo Governo 

Federal, a fim de oficializar, por meio de normas, a Educação Inclusiva no Brasil. Assim, 

o art. nº. 59 a LDBEN preconiza que: 

Os sistemas de ensino devem assegurar aos Estudantes currículo, 

métodos, recursos e organização específicos para atender às suas 

necessidades; Assegurar a terminalidade específica àqueles que não 

atingiram o nível exigido para a conclusão do Ensino Fundamental, em 

virtude de suas deficiências; E assegurar a aceleração de estudos aos 

superdotados, para conclusão do programa escolar (Brasil, LDBEN, 

1996, art. 59, p. 25). 

 

Entre as normas definidas pela LDBEN nº 9394/96, é obrigatório proporcionar a 

possibilidade de avanço para os portadores de deficiência, bem como nos cursos e séries, 

a partir da comprovação do aprendizado, ou seja, “[...] oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características dos alunos, seus interesses, condições de vida 

e de trabalho, mediante cursos e exames” (LDBEN, 1996, art. 37, p. 19).  

Podemos, ainda, alinhar a estes contextos de desenvolvimento no qualitativo da 

educação inclusiva, o avanço na prática inclusiva observada com o Seminário 

Internacional do Consórcio da Deficiência e do Desenvolvimento (International 

Disability and Development Consortium – IDDC) sobre Educação Inclusiva, realizado 

em março de 1998, em Angra, na Índia, segundo o qual, um sistema educacional só pode 

ser considerado inclusivo quando abrange a definição ampla deste conceito, nos seguintes 

termos. 

Reconhece que todas as crianças podem aprender; Reconhece e respeita 

diferenças nas crianças: idade, sexo, etnia, língua, 

deficiência/inabilidade, classe social, estado de saúde (HIV, tuberculose, 

hemofilia, hidrocefalia ou qualquer outra condição); Permite que as 

estruturas, sistemas e metodologias de ensino atendam às necessidades 

de todas as crianças; Faz parte de uma estratégia mais abrangente de 

promover uma sociedade inclusiva; É um processo dinâmico que está em 

evolução constante; Não deve ser restrito ou limitado por salas de aula 

numerosas nem por falta de recursos materiais (IDDC, 1998, p. 26). 

 

Dessa forma, vale afirmar que essa perspectiva histórica leva em conta a evolução 

do pensamento acerca das pessoas com deficiência, ao longo dos últimos cinquenta anos, 

no entanto, elas não se desenvolvem simultaneamente em todos os países e, 

consequentemente, retrata uma visão histórica global, que não corresponde ao mesmo 

estágio evolutivo de cada sociedade. 
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Há categoricamente de se assinalar que inúmeros tratados e discussões permeiam 

esforços para que as pessoas acometidas de deficiências, seja qual for, não devem ser 

rechaçadas. Nessa ótica, foi celebrado um acordo, em 25 de agosto de 2006, em Nova 

Iorque, por diversos estados em uma convenção preliminar das Nações Unidas, sobre 

direitos da pessoa com deficiência, o qual realça, no artigo nº 24, a Educação Inclusiva 

como um direito de todos, o qual foi substancialmente revisado e ganhou força durante 

as negociações que começaram cinco anos antes. No estágio avançado das negociações, 

a opção de educação especial (segregada do ensino regular) foi removida da convenção 

e, entre 14 e 25 de agosto de 2006, buscou-se mudar outro texto que poderia justificar a 

segregação de estudantes com deficiência. Assim, sem objeção, a fim de assegurar a 

inclusão, foi feita uma nova redação do parágrafo 2 do art. nº 24. 

Dessa forma, a Convenção Internacional sobre Pessoas com Deficiência foi o 

primeiro tratado dos Direitos Humanos do século XXI, segundo o qual, em seu art. 24, 

apresenta as seguintes instruções: 

Não deve haver exclusão do sistema de ensino regular por motivo de 

deficiência; Deve haver acesso à educação inclusiva, para estudantes 

com deficiência em suas comunidades locais; Devem ser asseguradas 

adaptações razoáveis, de acordo com as necessidades individuais; As 

pessoas com deficiência devem receber o suporte necessário, dentro do 

sistema de ensino regular, para possibilitar a aprendizagem, inclusive 

devem ser asseguradas medidas eficazes de apoio individualizado. 

Foi necessário transcorrer praticamente dois mil anos da era cristã para que a 

humanidade, no século XIX, abalada pelas consequências sociais provocadas por duas 

grandes guerras (a Primeira Guerra mundial, 1919 e a Segunda Guerra Mundial, ocorrida 

entre os anos de 1939 a 1945), proclamasse princípios universais de direitos e dignidade 

dos seres humanos, em Paris, em 10 de dezembro de 1948, pela Resolução n.º217 da 

Assembleia Geral da ONU, promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Nesse diapasão, Bobbio (1992, p. 26), relata que: 

A declaração Universal dos Direitos do Homem pode ser acolhida como 

a maior prova histórica até hoje dada do consensus onminum gentium 

sobre um determinado sistema de valores. (...) Somente depois da 

Declaração Universal é que foi possível ter a certeza histórica de que a 

Humanidade- toda a humanidade- partilha alguns valores comuns; e 

podemos, finalmente, crer na universalidade dos valores, no único 

sentido em que tal crença é historicamente legitima, ou seja, no sentido 

em que universal significa não algo dado objetivamente, mas algo 

subjetivamente acolhido pelo universo dos homens.  
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Desse modo, de forma inderrogável e nuclear, a Declaração positivou direitos 

inerentes a todos os seres humanos, independentemente de sua nacionalidade, sexo, idade, 

raça credo ou condição pessoal e social. Assim, conforme o artigo 1º prevê que “Todos 

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e, dotados que são de 

razão e consciência, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros”, assim como 

no artigo 3º, traz que “Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança da sua 

pessoa”.  

Assim que, a fim de assegurar o convívio das pessoas com deficiência na 

comunidade e com a necessidade de afirmação dos seus direitos, estudiosos e defensores 

dos direitos humanos começaram a questionar a forma como essas pessoas eram tratadas, 

isto é, a partir de um modelo pertinaz de segregação e isolamento. 

Notadamente é possível afirmar que os direitos das pessoas com deficiência foram 

reconhecidos e legitimados logo após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento da 

Organização das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tendo 

como fundamento a ideia de sociedade inclusiva, respaldada pelo reconhecimento e pela 

valorização da diversidade, como característica inerente à constituição de qualquer grupo 

social. Assim, a sociedade humana pautada nesse princípio não permite discriminação de 

qualquer natureza e preconiza a garantia de direitos, assim como a participação de todos, 

independentemente das peculiaridades individuais. 

Os heróis da guerra, ao retornarem mutilados para sua pátria, exigiram serviços de 

reabilitação, assim como melhorias na infraestrutura e acessibilidade das cidades, para 

que houvesse sua reintegração na sociedade. Buscou-se efetivar o Estado de Direito, em 

que o respeito à cidadania e, principalmente, à dignidade humana não apresentasse 

objetivos de alcance utópicos, mas proposições concretas, materializadas na prática 

comum estabelecida, não porque são expressas em determinações legais, mas 

essencialmente, porque as pessoas aprenderam o valor da vida e da fraternidade, 

consolidando a justiça e a inclusão social.  

Nesta perspectiva, vale afirmar que a construção de uma sociedade inclusiva é um 

processo que envolve todos os segmentos sociais, dentre os quais se destaca a família, 

enquanto primeira instância socializadora da criança, e a escola, como mediadora na 

apropriação de conhecimentos científicos.  
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Logo, para que isso ocorra, o Estado de Direito requer que sejam adotadas medidas 

que envolvam a conscientização de todos acercadas potencialidades e as singularidades 

dos indivíduos. 

Esse conceito de inclusão traz a diversidade como atributo essencial para o 

desenvolvimento humano, além de promover o reconhecimento do outro como sujeito 

histórico e social, o que projeta mudanças de conceções e de atitudes. Dessa forma, é 

necessário que se tenha a compreensão de que a sociedade atual não concebe a existência 

da exclusão, e que a inclusão, mesmo ocorrendo gradativamente, e deficitária constitui-

se como uma ferramenta capaz de provocar uma transformação humanizadora.  

No campo da Educação Especial foram desenvolvidos projetos e estratégias 

educacionais direcionados aos alunos que possuem necessidades educacionais especiais. 

Dentre todos os tipos de deficiências, em especial está a deficiência intelectual, que teve 

as suas primeiras explicações, por meio da Medicina, que dominava as ciências da época 

e, dessa forma, deu muito mais ênfase ao caráter terapêutico do que educacional.  Antes 

disso, já havia sido interpretada como força sobrenatural e, posteriormente, como doença. 

Essas conceções acerca da Deficiência Intelectual são consideradas um avanço, no 

tocante aos direitos e cuidados que muitos passaram a receber, devido à constatação de 

suas necessidades. Contudo, a compreensão da ocorrência do Déficit Intelectual, pelo viés 

educacional, só ocorreu a partir do surgimento do naturalismo humanista. Sobre o que 

afirma Mantoan (1989, p. 12): 

Na segunda metade do século XVIII, sob o clima ideológico dos 

enciclopedistas franceses, do pensamento de Rousseau e de Locke e, 

sobretudo, da reação à Inquisição e à Reforma, o homem passou a ser 

visto como sendo naturalmente bom, puro e generoso. Essas novas 

ideias deram à deficiência mental a tão esperada oportunidade de ser 

encarada pelo ângulo educacional, apesar de ainda ser fortemente 

influenciada pela visão médica. 

A experiência de educar “meninos selvagens” – como eram chamados todos os que 

eram privados de educação, desde a infância, e mantidos isolados dos outros indivíduos 

tidos como “normais” – era uma denúncia ao tipo de educação imposta, por meio de um 

padrão comportamental que agia em detrimento do desenvolvimento da natureza humana. 

Foi por meio do menino Victor de Aveyron, que o Doutor Itard pôde comprovar a teoria 

educacional de Rousseau e Locke5.  

                                                           
5Locke (1632-1704) também foi um contratualista da modernidade, e se opôs ao modelo absolutista idealizando um estado de natureza 
e um pacto civil no qual se partia do pressuposto de que a natureza humana é livre. Desta constatação, o contrato social surge como 
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No entanto, vale salientar, que apesar da atenção com caráter educacional visando 

atender às necessidades dos deficientes não partia de educadores nenhuma iniciativa, 

dentro das suas diretrizes e elaboração de propostas, que contemplasse as necessidades 

dos deficientes intelectuais.  

Sobre o que Bissoto (2013, p. 216), comenta: 

No âmbito de tais transformações, o conceito de exclusão social 

também foi se modificando, buscando abarcar novas realidades, 

configurações e atores sociais. Contemporaneamente, a exclusão social 

pode ser caracterizada como o afastamento, de indivíduos ou 

populações, das redes socioculturais que suportam os indivíduos em sua 

vida cotidiana: famílias, amigos, recursos da comunidade, (como 

sistemas de saúde, centros comerciais, de negócios, culturais e de lazer, 

transporte, vias públicas, escolas, etc.) e ambientes de trabalho, dentre 

outros. Esse afastamento se efetiva pela dificuldade ou pela negação de 

acesso desses indivíduos e/ou grupos, a essas redes socioculturais. É um 

conceito que se refere tanto à privação na atenção às necessidades e 

direitos humanos básicos, como às questões envolvidas no isolamento 

e estigmatização social daqueles considerados “diferentes”. 

 

Analisando desta maneira, é possível afirmar que as práticas no cotidiano podem e 

devem contribuir para acelerar o processo de transformação da educação, na perspectiva 

de inclusão, o que demanda tempo, visto que a criança, objeto de intervenção, mostra que 

as mudanças ocorrem paulatinamente.  

 A trajetória educacional desses deficientes é marcada pela ausência dos principais 

agentes da educação: os educadores, os quais continuaram assumindo uma postura neutra, 

diante da necessidade educacional dos Deficientes Intelectuais. “O processo educacional 

continua ainda com sua dívida histórica com os deficientes intelectuais, quando a eles é 

negado o acesso à aprendizagem” (Mantoan, 1989, p. 13). 

A priori, os educadores negavam a estas crianças o direito de frequentar centros 

escolares tradicionais, por entenderem que elas não conseguiam traduzir os símbolos de 

leitura e escrita, não tinham atenção concentrada e uma perceção falha, incapaz de 

perceber o que ocorria no seu meio, o que determinou de certo modo, sua não inclusão 

no meio escolar, e fez com que, consequentemente, não conseguissem desenvolver seu 

potencial intelectual.  

                                                           
meio de garantir que as liberdades individuais venham a ser preservadas, dentre elas, a propriedade é o direito que ganha destaque. A 

sua teoria influenciou o liberalismo econômico e fez nascer o Estado de Direito (Teixeira, 1998, pp. 202-204). Rousseau (1712-1778) 
por sua vez, foi um contratualista democrático, seu pensamento girava em torno da participação do povo na política, pois não poderia 

conceber a ideia de liberdade em que apenas alguns poderiam da lei se beneficiar, portanto o sentido que deu à liberdade era de que 

todos tinham o direito de opinar e definir os rumos da nação. Suas ideias influenciaram a Revolução Francesa de 1789 e construção 
do Estado Democrático de Direito (Silva, 1994, pp. 9-20). 
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Deve-se entender que a escola é extremamente importante para que haja uma 

mudança estrutural e funcional da criança, tendo em vista que é impossível falarmos de 

educação inclusiva com as escolas ainda funcionando por meio de séries, currículos 

fechados e/ou adaptações curriculares e avaliações meritocráticas, além de professores 

trabalhando sozinhos e com práticas reducionistas ou adaptadas.  

Para mudar todo este cenário, é necessário que haja mudanças de funcionamento 

do sistema escolar por ciclos, de currículos individuais, de progressão continuada e de 

avaliações contínuas e autoavaliações, respeitando-se sempre a individualidade de cada 

aluno. Uma educação inclusiva não é apenas isto, ela deve ser pautada na cooperação, na 

criatividade, na reflexão crítica, na solidariedade, a fim de que possamos ter uma 

educação libertária, emancipadora e inclusiva. 

Por isso, a inclusão do deficiente intelectual e de todos os alunos que possuem 

necessidades educacionais especiais - NEE - tornou-se pauta importante no campo 

educacional e social em seus mais variados segmentos. O caráter inovador, que lhe foi 

dado, desencadeou uma série de interpretações, no entanto, o termo inclusão significa 

apenas colocar em prática o que determina a lei, a qual legitima a existência da exclusão. 

Assim, receber alunos com dificuldades educacionais é garantir o direito que todos têm à 

educação, independentemente do nível de déficit do aluno. 

Documentos nacionais e internacionais definem a educação inclusiva como 

necessária à garantia e à ampliação dos direitos de todos os alunos, mas, sobretudo, dos 

deficientes, como acesso à aprendizagem, por meio da participação e aceitação social. 

Resultado de um processo histórico que foi sendo desenhado, por conta dos movimentos 

de defesa dos direitos humanos e da cidadania que lutaram contra um sistema manicomial 

que reservava ao deficiente a segregação, sob uma égide falsa em forma de discurso de 

humanização e prática de saúde, os quais marcam a história, inclusive da educação. 

Acerca do que (Glat, 2005, apud Bissoto, 2013, p. 102), afirma que: 

Ao longo do seu processo de desenvolvimento, enquanto campo 

teórico-prático, a educação inclusiva tem se direcionado, cada vez mais, 

para a discussão, teorização e ações voltadas para a atenção àqueles 

estudantes que apresentam o que foi denominado como “necessidades 

educativas especiais”. Conceito que também vem se reduzindo à 

compreensão dessas necessidades, como dificuldades de - ou 

deficiências para aprendizagem, cada vez mais compreendidas, 

enquanto vinculadas a fatores biológicos, numa crescente das 

explicações “patologizantes” das diferenças individuais. Esses 

reducionismos têm promovido a tendência de direcionar os esforços e 
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questões da Educação Inclusiva para a implementação de medidas de 

gestão de pessoal e técnicas e recursos educacionais para atender a essa 

“não aprendizagem”. Em detrimento da análise reflexiva quanto ao jogo 

de dominação social, que configuram às possibilidades de diferentes 

grupos, à partilha dos bens culturais e materiais de uma sociedade, à 

autonomia participativa e das próprias condições para o 

desenvolvimento humano. 

 

A inclusão, portanto, é a concretização do que está previsto na Lei, mais 

especificamente na CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA de 1988, no art. 205, em que está 

previsto que “a educação é direito de todos e dever do Estado e da Família”, porém são 

necessárias grandes discussões sobre o assunto, o que proporcionará uma maior 

compreensão, tanto do meio educacional como da própria sociedade acerca desse direito. 
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2. TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL 

No campo educacional, a inclusão remete a uma reforma e uma transformação na 

escola como um todo, objetivando garantir aos alunos todas as possibilidades de 

desenvolvimento educacional e social que a escola pode oferecer. Assim, entende-se 

como oportunidades, na escola, a participação do aluno nos diversos serviços, como, 

currículo, avaliação, relatórios, registros, tomada de decisões, práticas, lazer e desporto. 

Dessa forma, somente com a:  

participação do aluno é eliminada a prática de segregação e isolamento, 

tornando, assim, efetiva a política inclusiva, o que beneficia as minorias 

que existem também nas escolas, as quais possuem algum tipo de 

dificuldade, o que faz com que acabem ficando à margem dos seus 

direitos, que são os benefícios que a escola pode oferecer, tanto em 

relação ao aluno, quanto em relação ao conhecimento, para sua inserção 

na vida social (Mittler, 1991, p. 25). 

A forma como é praticada a educação inclusiva, no Brasil ainda sofre com a 

inserção de crianças com necessidades especiais nas escolas, pois as aceitabilidades nas 

escolas particulares quase sempre são dificultadas já nas escolas públicas elas são aceitas 

de bom grado. É necessário diferenciar os sujeitos e classificá-los, conforme o nível de 

deficiência, padrão, historicamente criada, para depois realizar a inclusão. 

Comportamento tal, que deveria ser diferente, partindo do pressuposto de que o ambiente 

escolar deve ser adequado à preparação do sujeito para a vida, partindo do pressuposto de 

que ninguém chega lá pronto (Bissoto, 2014).  

 Assim, o conceito de inclusão é originado do desejo de repensar a educação, a 

própria política e a prática, transformando radicalmente o processo da aprendizagem e as 

diversas formas de comportamento do ambiente escolar, como um todo (Mittler, 1991). 

E, diante de diversas dificuldades que dificultam o processo de inclusão escolar, os casos 

em que o aluno possui deficiência intelectual e outras comorbidades reconhecidas como 

patologicamente graves e que são classificados as vezes doentes mentais, devido ao grau 

de complexidade do caso, merecem uma atenção especial a ser destacado (MEC, 2005). 

De todas as dificuldades encontradas para a sustentação de um processo de inclusão 

escolar, os casos de Deficiência Intelectual e de quadros psicopatológicos graves, 

comumente qualificados de doença mental, apresentam especial complexidade que 

merece ser destacada. Primeiramente, há um problema conceitual relacionado à grande 

diversidade de terminologias utilizadas por diferentes correntes teóricas. Acrescente-se, 
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ainda, dificuldade diagnóstica associada a estes casos. Vale lembrar que as doenças 

mentais como as psicoses ou até mesmo o autismo que é um distúrbio neurológico que 

prejudica o desenvolvimento da comunicação bem como das relações sociais, não são 

definidas pelas alterações nos processos de desenvolvimento cognitivo ou de 

aprendizagem, mas por falhas na estruturação psíquica (MEC, 2005). 

O principal documento elaborado e regulamentado que contém as leis que regem a 

educação no Brasil é a Lei de Diretrizes e Bases (LDB nº 9.394/96), a qual estabelece, 

por meio das suas leis, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família 

promovê-la, conforme está expresso no art. 2º sobre a educação nacional: 

Art. 2º - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (LDB nº 

9.394/96, p. 01). 

O art. 2º age, ainda, na garantia do acesso de todos à educação e permanência na 

escola, com igualdade de condições e respeito às diversidades. Na Constituição Federal 

de 1988, art. 205, também está previsto que “a educação é direito de todos e dever do 

Estado e da Família” e no art. 208, especifica que “(...) o dever do Estado com a educação 

será efetivado diante a garantia de (...) atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (Brasil, 1988, apud Freitas, 2010, p. 23). 

Na LDB nº 9.394/96, podem ser encontradas, também, algumas determinações 

específicas para Inclusão Social e Escolar, contemplando todos os portadores de 

necessidades educacionais especiais, como consta a seguir: 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.  

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 

escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 

especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 

serviços especializados, sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 

comuns de ensino regular.  

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 

início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.  

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais:  

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específica, para atender às suas necessidades;  
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II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 

nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 

suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 

programa escolar para os superdotados;  

III - professores com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem como professores do 

ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 

classes comuns;  

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração 

na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 

revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 

articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 

apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 

psicomotora;  

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 

suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.  

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 

critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 

especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins 

de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. Parágrafo único. O 

Poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do 

atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede 

pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições 

previstas neste artigo (Brasil, 1996). 

Então, o art. 58, (LDB nº 9.394/96), descreve como a educação especial deve agir 

de forma inclusiva, promovendo o pleno desenvolvimento, que deve ser uma ação 

realizada por todos que fazem a escola, e não somente pelo professor. Além disso, na 

Declaração de Salamanca (1994), documento gerado na Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais, está expresso que: 

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 às diversas necessidades de seus alunos, 

acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade a todos, através de currículo 

apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de 

recursos e parcerias com a comunidade (...]). Dentro das escolas 

inclusivas, as crianças com necessidades educacionais especiais 

deveriam receber qualquer apoio extra que possam precisar, para que 

se lhes assegure uma educação efetiva (...). (Declaração de Salamanca, 

1994, p. 61). 

Assim, a inclusão escolar é apenas o início de uma ação maior, pois implica em 

fazer também a inclusão social de todos os que, ao longo da história, tornaram-se um 

grupo excluído na sociedade, segregado e impedido de conviver com outras pessoas.  
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Nessa direção, as escolas têm um desafio: o de promover com eficiência a 

aprendizagem dos acometidos de necessidades educacionais especiais com igualdade e 

justiça, efetivando a educação inclusiva escolar e culminando na inclusão social (Melo, 

2010). 

Dessa forma, a mesma reflexão pode ser encontrada em Paulon (2005, p. 22): 

As referências usualmente feitas de inclusão no campo da educação 

consideram as dimensões pedagógica e legal da prática educacional. 

Sem dúvida, dois campos importantes quando se pretende a efetivação 

destes ideais. No entanto, uma importante ampliação da discussão sobre 

os caminhos das políticas públicas para a inclusão escolar seria a 

consideração do contexto em que se pretende uma sociedade inclusiva. 

Logo a proposta da educação inclusiva é, por meio da inclusão educacional, 

eliminar as práticas de exclusão social, que ocorrem devido a não aceitação da diversidade 

de raça, etnia, classe social, religião etc. (Vitello & Mithaug, 1998).  

Porém, algumas instituições escolares não promovem inclusão social, pois são 

organizadas para reproduzir a lógica da sociedade vigente, a qual produz desigualdades 

em todas as suas relações. Sendo assim, a escola “trata-se de um lugar que produz e 

reproduz relações de saber-e poder” (Foucault, 1987, p. 35), é um instrumento de 

capacitação que contribui para a manutenção de uma sociedade capitalista. Mais adiante 

Michel Foucault (1999) assinala que o ser humano passou a ter seu corpo e seu 

comportamento manipulado pelo poder. No fundo o que Foucault quis dizer, é que não 

nos esqueçamos que a escola é meritocrática, não estão isenta das haste do “poder”  no 

entanto, as pessoas com deficiência jamais poderão fazer parte deste círculo o que lhe 

ocasiona a exclusão e é muito bom frisar que só existe inclusão porque  já exista a 

exclusão. É o mesmo que dizer só existe trevas porque existe a luz.  

Contudo, a educação inclusiva deseja efetivar o direito de todos à educação, 

propiciando a participação e a igualdade de oportunidades. O direito é garantido por lei, 

mas ainda permite que milhares de crianças estejam fora do ambiente escolar e tal aspecto 

advém das barreiras do ensino inclusivo, onde existem problemas relacionados a atitudes 

negativas em relação à deficiência; invisibilidade na comunidade das crianças com 

deficiência que não frequentam escola; custo financeiro; acesso físico; dimensão das 

turmas; pobreza; discriminação por gênero; alto nível de dependência.  
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS E A INCLUSÃO COMO PRÁTICA 

PEDAGÓGICA NO BRASIL 

As políticas públicas são ações do Estado que se materializam por meio de projetos, 

programas, diretrizes e atividades de atenção às demandas da sociedade. O termo 

“público” serve para identificar a política como não sendo particular, individual, ou 

mesmo privada e, se refere tanto ao estatal quanto ao não estatal, as quais reúnem os 

interesses e objetivos de uma coletividade, estruturando de forma planejada a participação 

popular, conforme Silva (2010). Acerca disso, Dutra (2008, p. 30), ensina que: 

A partir da defesa de uma política de Estado para a inclusão, que 

ultrapassou o discurso da tolerância, levando os governos e as 

instituições sociais a adotarem, como princípio o direito à igualdade e 

à diferença na construção das políticas sociais, os movimentos pela 

emancipação e cidadania das pessoas com deficiência foram grandes 

protagonistas dos avanços nas políticas de educação especial nas 

últimas décadas. 

Assim, o processo de criação das políticas públicas refletem as relações de poder 

existentes em todos os campos da sociedade, envolvendo agentes estatais e da sociedade. 

Por essa razão, as avaliações da efetivação das políticas públicas são, muitas vezes, 

ignoradas, na intenção de não demonstrarem os conflitos em alguns períodos e 

seguimentos, no que concerne aos resultados da aplicação de determinada política 

pública. Nessa perspectiva, Trevisan (2008, p. 529) acrescenta que: 

A avaliação é uma operação na qual se julga o valor de uma iniciativa 

organizacional, partindo de um quadro referencial ou padrão 

comparativo previamente definido. Trata-se de uma operação que visa 

constatar a presença ou a quantidade de um valor desejado nos 

resultados de uma ação empreendida para obtê-lo, partindo-se de um 

quadro referencial ou critérios de aceitabilidade pretendidos. 

 

Na década de 1990, que foi um período de grandes mudanças, a avaliação das 

políticas públicas adotou uma nova medida, que previa a contenção de gastos públicos, 

sob o argumento de serem proporcionadas melhorias na eficiência e na produtividade, 

além de exigir transparência na gestão, flexibilidade gerencial e capacidade de resposta 

do governo. Assim, tendo em vista que as políticas públicas são resultados das ações do 

Estado, não devem ser analisadas como uma ação isolada, mas de forma geral, como 

consequência de uma gestão. Entretanto, independente da forma como serão avaliadas, 

todas as políticas públicas mantêm em comum o fato de terem os serviços totalmente 

voltados para a sociedade.  
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Na perspectiva de inclusão, a atenção das escolas à diversidade é resultado da 

legislação, que gera políticas públicas, as quais exigem que haja transformações no 

interior da escola, sobretudo, no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, é 

necessário romper as barreiras que limitam a relação entre realidade e saber, construindo 

e valorizando a integração de conhecimentos, ao considerar relevante a transversalidade 

no currículo e o saber construído pelo próprio aluno, sujeito do conhecimento, conforme 

Freitas (2010). Ainda sobre isso, o autor afirma que: 

a ênfase consiste em oferecer ao aluno uma mediação. A finalidade 

primordial é analisar o potencial de aprendizagem, como sujeito 

integrado em um sistema de ensino regular, avaliando ao mesmo tempo 

quais os recursos que necessita para que sua evolução seja satisfatória. 

O conceito necessidades educativas especiais remete às dificuldades de 

aprendizagem e também aos recursos educacionais necessários para 

atender essas necessidades e evitar dificuldades (Cardoso, 2003 apud 

Freitas, 2010, pp. 19-20). 

 

As políticas públicas voltadas para pessoas com necessidades educativas especiais 

são responsáveis pelas novas conceções sobre tais alunos, agora vistos como cidadãos 

pertencentes à sociedade, com direito e deveres, eliminando o caráter assistencialista que 

cercava as ações direcionadas a essa parcela da população. Assim, a educação, depois de 

usar várias nomenclaturas que não contemplavam as reais necessidades dos alunos 

especiais, tornou–se inclusiva, para significar o fim da segregação dos que possuíam 

dificuldades educacionais e efetivar a sua inclusão na escola e na sociedade, ao se 

declarar, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que “(...) os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades especiais: currículos, métodos, técnicas, 

recursos educativos e organização específica, para atender às suas necessidades” (Brasil, 

1996, p.09). Sobre o que afirmou Dutra, (2008, p. 30): 

O grande mérito desta Política, agora consolidada no Brasil, é afirmar 

o direito de todos à educação, invertendo o foco da “deficiência” para a 

eliminação das barreiras físicas, pedagógicas, de informação e 

comunicação, entre outras que se interpõem no processo educacional e 

delimitam fronteiras entre alunos denominados “regulares” e 

“especiais”. Com relação às escolas especiais, no contexto dos avanços 

que viemos alcançando em nosso País, fica claro que as instituições 

especializadas, que têm acúmulo e experiência no campo pedagógico e 

reconhecem o valor da inclusão para o desenvolvimento dos alunos, 

serão grandes parceiras das escolas de ensino regular, para orientar no 

processo de formação dos alunos e professores.  
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Freitas (2010), sobre a predominância de conteúdos eruditos e científicos vem 

reforçando a primazia da razão e do fazer, assim, a história da educação é marcada pela 

exclusão das pessoas com necessidades especiais educacionais, tal fato é decorrente de 

uma estrutura que se baseia no conceito de normalidade, tornando o sistema educacional 

desigual e excludente. Dessa forma, a não aceitação da Educação Inclusiva significa 

continuar a reproduzir as desigualdades e a segregação dos alunos que não conseguem 

acompanhar o ritmo de aprendizagem dos demais, tidos como normais. Assim, ocorre a 

permanência dos conteúdos científicos, em detrimento da subjetividade e da criatividade 

dos alunos, o que contribui com a não efetivação da educação inclusiva. O mesmo autor 

destaca que: 

(...) em detrimento dos aspectos subjetivos e criativos das experiências 

dos alunos. Esse fato estabelece a manutenção de uma hierarquia de 

saberes que valorizam os alunos com ritmo acelerado de apreensão de 

conceitos científicos, favorecidos por seu meio social, cultural e 

econômico, reproduzindo e mantendo essa ordem (Freitas, 2010, p. 36). 

 

A educação não será inclusiva sem que haja mudanças significativas na estrutura 

escolar, ou seja, se as propostas de ensino não contemplarem as vivências culturais, a 

partir da perspetiva de homogeneização, propiciando a integração escolar e social, além 

de promover a participação ativa na sociedade, daqueles que possuem necessidades 

especiais.  

Para Rodrigues (2006), algumas necessidades especiais são consideradas o oposto 

do que seria o normal, acerca de comportamentos que foram construídos historicamente 

para serem reproduzidos como padrão na sociedade. Dessa forma, as pessoas com 

necessidades especiais não podem ser consideradas inferiores, piores ou más, por terem 

uma identidade com suas próprias especificidades e não seguirem os padrões da sociedade 

vigente. Nessa perspetiva, a educação tem a responsabilidade de problematizar o próprio 

sistema de ensino e gerar discussões sobre a efetividade das políticas inclusivas na escola 

e sociedade, além de valorizar as diferenças dos sujeitos. Sobre essa temática, Dutra 

(2008, p. 30) afirmou que: 

A nova Política tem ênfase no fortalecimento da inclusão, onde a escola 

especial oferece serviços, recursos e profissionais que a escola regular 

não dispõe, atua diretamente no atendimento educacional especializado 

quando couber, além da articulação efetiva com os professores nas salas 

de recursos, no desenvolvimento de estudos, no planejamento, 

avaliação e produção de materiais específicos, entre outros essenciais 

para o sucesso de uma proposta pedagógica.  
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Nesse contexto, faz-se necessário refletir sobre as implicações da legislação, das 

políticas públicas de inclusão de alunos com necessidades especiais educacionais, no que 

concerne a ações que apontem para a desconstrução dos parâmetros baseados no conceito 

de normalidade dos sujeitos, que permeia a estrutura educacional brasileira e que, para 

Silva (1997, p. 11), “(...) não é mais do que a violenta imposição de uma suposta 

identidade, única, fictícia e sem fissuras, daquilo que é pensado como o normal”.  

Assim, o padrão de normalidade imposto à sociedade e seguido por todas as suas 

esferas não abre espaço para as pessoas com necessidades especiais, entretanto, a 

educação inclusiva, ao contrário, propõe em sua base para a aceitação desses sujeitos, por 

meio do questionamento acerca dos modelos de aprendizagem existentes sobre a 

capacitação dos professores e da própria escola, visando à valorização das diferenças e 

também acerca da postura da sociedade nesse processo. Nesse sentido, a educação 

inclusiva aparece como uma forma de superação do modelo vigente de educação, em que 

os alunos são vistos sob novas perceções, apontando a capacidade de desenvolvimento de 

todos os sujeitos, sem que haja exclusão. Afirma Dutra (2008, p. 30), 

O impacto da Política de Educação Especial, na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, será para toda a escola: para os alunos que passam 

a ser atendidos nas suas especificidades, para os professores que 

aprendem a trabalhar em equipe e fortalecem sua prática pedagógica, 

para a gestão e o desenvolvimento do projeto da escola que avalia e 

reestrutura o processo educacional no contexto do ensino regular, e no 

financiamento do atendimento educacional especializado que se 

amplia, para atender o conjunto do sistema público de ensino regular. 

 

Nesse sentido, a partir de 1990, por meio da Declaração Mundial de “Educação 

Para Todos”, foram criadas diretrizes, visando uma nova abordagem pedagógica com 

diversas estratégias, no intuito de contemplar a inclusão e reflexão sobre a diversidade. 

Porém, torna-se impossível realizar o que propõe a educação inclusiva, sem alterar as 

bases do sistema educativo, que consiste, na maioria das vezes, em reproduzir o ‘status 

quo’ existente fora dos muros da escola.  Assim, a educação inclusiva requer uma 

reestruturação, conforme está expresso nas palavras de Freitas (2010, p. 23): 

Para corresponder às diversas necessidades educacionais, os diferentes 

ritmos de aprendizagem, é imprescindível uma reestruturação 

socioeducativa, com propostas curriculares apropriadas e adaptadas 

para a diversidade, mudanças organizacionais, estratégias didático-

pedagógicas, recursos diferenciados, estruturação do espaço físico, 

capacitação docente. Implica também, em problematizar o que 

realmente significa aprender. 
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A educação inclusiva propõe mais do que a inserção dos alunos especiais no ensino 

regular, implica em considerar todo o contexto histórico-cultural e social em que eles 

estão inseridos. Tais alunos necessitam do auxílio dos agentes da educação, para que 

façam a mediação do seu aprendizado, e, nesse sentido, a postura do professor tem grande 

importância na efetivação da educação inclusiva, exigindo a reflexão sobre sua prática e 

a desconstrução de seus próprios preconceitos, referentes aos alunos com necessidades 

especiais, desfazendo os estereótipos. Dessa forma, torna-se imprescindível que sejam 

criados centros de formação na preparação dos professores para o desafio de atuar no 

desenvolvimento de potencialidades (Freitas, 2010). 

Além disso, a escola, por meio da educação inclusiva, torna-se um espaço que 

acolhe todos os tipos de pessoas, independente de religião, raça, cultura e dificuldades 

educacionais. Por esse motivo, Freire (2006) salienta que a prática pedagógica se tornou 

uma das ferramentas principais para a efetivação das políticas inclusivas, sendo 

necessário focar em uma educação para a diversidade, formando sujeitos multiculturais, 

capazes de refletir e analisar criticamente a realidade na qual encontram-se inseridos. 

A lógica, por lidar diretamente com aluno especial, recai sobre o professor, sendo 

sua a tarefa de colocar em prática as orientações sobre a educação especial e inclusiva. 

Assim, no entender de Freire (2006) a qualificação do professor faz parte das ações 

necessárias na implementação da educação inclusiva, é mais precisamente do exercício 

da prática docente que surgem as principais dificuldades na efetivação da inclusão, que 

limitam a realização do seu trabalho, tais como a escassez dos recursos didáticos que 

facilitam a aprendizagem dos alunos com dificuldades educacionais.  

Cada aluno possui suas especificidades, independente da sua dificuldade 

educacional, e o professor, por meio da sua prática, deve respeitar as diferenças, as 

individualidades e promover a igualdade de direito proporcionando a mesma 

aprendizagem para todos. Sobre o que afirmou Freire (2006, p. 26) sobre esta temática: 

O aluno especial necessita de atendimento também especial, um 

ambiente em que impere a confiança, o estímulo e o incentivo, e a 

escola tem que estimular essas ambiências, um local vivo em 

experiências atrativas. É verificável que, face à realidade vigente, onde 

lidar com o aluno dito normal já consiste em tarefa difícil, 

principalmente quando se trata de certos descasos com educação 

brasileira, mas os educadores têm de estar dispostos a enfrentar tais 

problemáticas para se fazer cumprir a sua real missão, que é permitir o 

aprendizado ao aluno. 
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O mesmo autor acrescenta ainda que as necessidades educacionais especiais 

definem-se e identificam-se 

 na relação concreta entre o educando e a educação escolar. Logo, na 

dinâmica inclusiva, os recursos educacionais especiais requeridos pela 

situação de ensino e de aprendizagem é que se configuram como 

Educação Especial e não devem ser reduzidos a uma ou outra 

modalidade administrativa pedagógica como classe especial ou escola 

especial deve ser muito mais que isso, a Educação inclusiva é uma 

educação democrática, igualitária que garanta o respeito e a dignidade 

de uma vida sem separação (Freire, 2006, p. 55). 

Como critério, ao docente é dada a responsabilidade de conhecer os seus alunos, de 

identificar suas dificuldades e de reconhecer os especiais, quais as suas necessidades, para 

que possam tomar atitudes corretas em cada situação que surgir, pois nem sempre os 

estereótipos condizem com as dificuldades apresentadas dentro da sala de aula, e que irá 

se apresentar somente para o professor. Dessa forma, ter o conhecimento sobre as 

dificuldades de cada aluno é importante também para a construção de um novo currículo, 

que possa refletir o meio social que ele está inserido e os conteúdos a serem trabalhados, 

os quais devem contemplar as necessidades de todos os educandos, seja ele um aluno com 

necessidades educacionais especiais ou não. Logo, apenas a metodologia, os recursos 

didáticos e as avaliações devem ser aplicados, de acordo com as potencialidades de cada 

aluno. Para a avaliação, é necessário um planejamento, principalmente para a forma como 

serão avaliados os alunos especiais, pois, não podem ser vistos apenas como as respostas 

por eles assinaladas, mas pelo processo que o levou a tais respostas (Freire, 2006). 

Mediante isso, a educação inclusiva não prevê um ensino individualizado para os 

alunos com necessidades especiais, ao contrário, pretende contribuir, submetendo-os ao 

mesmo ensino, mas auxiliando-os para que possam alcançar os mesmos objetivos 

propostos aos demais alunos. Por isso, o real sentido da educação inclusiva deve ser 

apreendido pelos professores, para que sejam sensíveis às oportunidades de promover a 

inclusão nas suas práticas e ações docentes. Logo, faz parte do processo de ensino de 

alunos especiais o educador usar sentimentalismo, afetividade e emoção, facilitando sua 

ação enquanto formador.  

Contudo, o investimento em formação, para se aperfeiçoar e oferecer um ensino de 

qualidade, sobretudo na educação inclusiva, não deve ser restrito ao professor, tendo em 

vista que toda a comunidade escolar deve buscar a capacitação para se adequar às 

mudanças que ocorrem na educação.  
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Ademais, no que concerne à família, também existe uma parcela de 

responsabilidade na formação das crianças especiais, visto que estão sob sua 

responsabilidade os primeiros cuidados e o auxílio, o que poderá contribuir para o bom 

desempenho da criança nas instituições formais. Nas palavras de Freire (2006, p. 32) 

torna-se,  

indiscutível a importância da família no desenvolvimento de crianças/ 

adolescentes, principalmente quando se trata da criança com alguma 

necessidade especial. A família é o berço, o núcleo social básico e as 

relações aí estabelecidas vão depender as relações interpessoais de seus 

integrantes e de toda dinâmica que envolve esse relacionamento 

familiar. Nas ações educacionais, as experiências da vida familiar são 

uma constante e estão sempre presentes, agindo positiva ou 

negativamente, podendo auxiliar ou dificultar o processo educacional 

dos alunos. 

 

Assim, a participação dos pais é muito importante no processo de aprendizagem 

dos alunos especiais, em que a escola deve ser um espaço aberto para a família, 

desenvolvendo atividades que poderão ser realizadas também pelos pais em casa, no 

auxílio à prática do professor. Segundo Freire (2006) o papel dos pais vai além do 

acompanhamento de atividades pedagógicas, visto que também envolve atenção aos 

avanços e aos retrocessos da criança, referentes ao seu desenvolvimento cognitivo, à 

construção do conhecimento, à relação com a escola e o mundo ao seu redor. Logo poderá 

contribuir, considerando as áreas de mais dificuldades da criança, as quais necessitam de 

intervenção. Então, a escola é responsável pelos conhecimentos sistematizados que vão 

proporcionar às crianças as condições necessárias para inserirem-se na sociedade, 

enquanto cidadãos com identidade social e cultural, e a participação dos pais nessa 

preparação para a vida em sociedade é considerada essencial para o desenvolvimento 

pleno das crianças. Freire (2006, p. 21) sobre o envolvimento dos pais na escola destaca 

que: 

A participação dos pais na comunidade escolar facilita o trabalho do 

professor, que se sente mais seguro e menos solitário na educação das 

crianças, sente-se mais autônomo na tomada de decisões, e têm maior 

possibilidade de conhecer seus alunos, suas necessidades e anseios e o 

mesmo passa a trabalhar com mais segurança na educação dos alunos, 

melhorando o ambiente da escola, diminuindo o índice de ausência dos 

alunos e melhorando ainda o seu desempenho. No mais, a família e a 

escola consistem em instituições sociais que acolhem pessoas a partir 

do nascimento e da infância, e se responsabilizam pelo 

desenvolvimento social, cultural e intelectual dos alunos. 
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Dessa forma, com o apoio da escola e da família o professor tende a realizar sua 

prática com mais eficácia. Por isso, é essencial que a sua postura diante das crianças 

especiais seja de encorajamento, ensinando-as a encontrarem as respostas e a construírem 

seus próprios conhecimentos. As atividades propostas devem desafiá-las a irem em busca 

de satisfação das suas necessidades.  

O trabalho do professor consiste em gerar situações significativas, que 

proporcionem as crianças um processo de construção de novas estruturas, 

desenvolvimento cognitivo, por meio da realização das atividades e dos avanços na 

apreensão dos conhecimentos. E todo este “(...) aprendizado está interrelacionado ao 

desenvolvimento infantil, ao nível de maturação da criança, ao ensinar, ao aprender e a 

suas relações, como desenvolver uma ação educativa intencional e escolher métodos de 

ensino” (Tavares, 2004, p. 32).  

Contudo trabalhar na perspetiva de inclusão é uma investigação contínua do perfil 

de cada aluno, para saber identificar as suas necessidades, a metodologia a ser trabalhada 

e os recursos a serem usados, assim com afirma Mazotta (2005): 

Os estudos, acerca da inclusão, devem investigar o perfil dos alunos que 

está sendo atendido. Desta maneira, poderá se providenciar os recursos 

necessários para um bom desempenho e atendimento destes alunos, 

sejam esses recursos físicos ou pedagógicos. É necessário observar que 

o professor, nesta prática, é fundamental e precisa estar envolvido, mas 

tantos outros profissionais precisam também se envolver diretamente 

neste processo (Mazotta, 2005, p. 12). 

Torna-se importante lembrar que são inúmeros os desafios enfrentados pelos 

professores que pretendem uma prática inclusiva. No entanto, eles devem estar munidos 

de conhecimentos, a fim de contribuir com a eliminação do preconceito existente, quanto 

aos alunos especiais. Para isso, é preciso desconstruir a forma como a sociedade concebe 

os alunos especiais, rotulando-os de anormais, por não terem atingido o que a sociedade 

determinou como normalidade. Neste caso também formação continuada também faz 

parte das orientações da educação especial. Dessa forma, nos documentos oficiais como 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Brasil, 1996) e na Declaração de Salamanca 

(Brasil, 1994) consta que a formação é um dos fatores que pode contribuir 

significativamente para a implementação da educação inclusiva.  

 



  

44 
 

Por outro lado, para se colocar em prática a Educação Inclusiva, cumprindo todos 

os seus objetivos, as escolas não podem estar funcionando sob um sistema tradicional, 

pois, dessa forma, as ideias não seriam harmônicas. Há, entretanto, uma resistência do 

modelo tradicional, devido à sua naturalização, à medida que as práticas tradicionais 

continuam sendo reproduzidas, ainda que o discurso seja de uma prática renovada. Logo, 

conceber a escola a partir de uma visão diferente da tradicional requer uma 

conscientização do discurso e da prática, na visão da escola, do professor, dos pais e toda 

a comunidade. Acerca disso, Rodrigues (2013, p. 85) destaca que: 

O facto de a escola ter sido criada como uma escola massificada, de 

currículo único, procurando a homogeneidade dos alunos, preocupada 

com a transmissão de informação, hierarquicamente organizada por 

idades e por níveis de aprendizagem, privilegiando a aprendizagem 

teórica, etc., não lhe permite uma resposta inclusiva. Reformar 

profundamente a escola tal como a conhecemos implica um profundo 

programa de reformas que passa pela criação de uma escola 

personalizada, com diferenciação curricular, valorizando a diferença 

dos alunos, preocupada com a construção e a significação do 

conhecimento, flexível e aberta a todas as formas de inteligência e de 

aprendizagem. 

 

Com isso, é necessário que haja uma educação que tenha liberdade de questionar a 

sua própria estrutura, sabendo que é possível realizar mudanças em qualquer setor da 

escola, inclusive no currículo, território em disputas e relações de poder, mas passível de 

transformações, desde que os sujeitos o questionem. Dessa forma, de acordo com 

Rodrigues (2013) é necessário, portanto, uma educação que desnaturalize a educação 

tradicional, cujo aluno e suas especificidades não sejam respeitados.  

Com efeito, a sociedade, como um todo, vive em constante transformação, entre as 

diversas áreas e a educação passa por mudanças mais intensamente. Em Portugal, por 

exemplo, o sistema de ensino é estimulado para transformar a esfera educativa em uma 

educação que atenda às necessidades dos alunos, estimulando também a participação de 

alunos, pais e educadores, a fim de um resultado positivo, unindo ensino regular e 

educação especial (Correia, 2008). Ademais, em outros países da Europa, como a 

Espanha, países baixos, Reino Unido e países, como EUA e Canadá, utilizam-se dos 

mesmos argumentos para intervir com ações que identifiquem a inclusão como prioridade 

educacional, como contexto próprio do ensino-aprendizagem, dentro da diversidade de 

pessoas.  
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4. CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS – NEE 

Compreende-se que, consagrada como um ambiente que realiza a classificação do que 

é ou não normal e, contraditoriamente à pedagogia, atribuem o papel de proporcionar a 

eliminação das “anormalidades”. Nos estudos de Foucault (1999) pode-se encontrar uma 

articulação entre os diversos elementos que, ao longo da história do Ocidente moderno, 

foram formando o conceito de normalidade, apresentando três figuras que, para ele, 

constituem o domínio de anomalia: o monstro humano, o indivíduo a ser corrigido e a 

criança masturbadora.  

Com efeito, a história dos sujeitos da presente pesquisa é marcada pela necessidade 

de torná-los alunos regulares, tendo como parâmetro as regras impostas pela sociedade e 

seus seguimentos, inclusive a família. No entanto, somente a inclusão, no seu sentido pleno, 

é capaz de superar o pensamento de exclusão, que está enraizado na cultura da sociedade, 

de um modo geral. Logo, desconstruir a imagem de anormalidade das pessoas com 

necessidades especiais, sobretudo, o deficiente intelectual, é desconstruir uma história de 

injustiça e exclusão.  

Convém ressaltar que o desejo de que haja “igualdade”, não pode ser considerada 

como a igualdade humana entre pessoas, ser substituído pela padronização, por meio de 

tentativas de tornar o indivíduo com deficiência como normal, isto jamais vai ocorrer  mas 

sim “igualdade de oportunidade” entre os alunos, isto porque,  a igualdade referida aqui, não 

está no grau humano mas sim nas oportunidades  que eles devem ter  em relação à 

competitividade. Aos que entendem por padrão pessoal humano, estão completamente er. 

Assim, ao receber o aluno, a escola deve estar preparada para que todos aqueles que fazem 

o ambiente escolar possam respeitar as diferenças que existem em cada um e proporcionar 

uma educação que favoreça a sua emancipação humana, seu desenvolvimento crítico, seu 

saber, assim como sua participação ativa, libertando-se do pensamento dominante (Filho, 

2011). 

Para que possa haver realmente inclusão, é necessário que as mudanças não se 

restrinjam somente à sala de aula, mas sejam efetivadas em todo o ambiente escolar,  na 

estrutura física, com a construção de rampas com a implementação de sinalização e 

sonorização para os deficientes visuais; com aquisição de materiais em letreiro para os 

alunos surdos; com a aquisição e a utilização de materiais pedagógicos que facilitem o 

processo de aprendizagem, de acordo com a deficiência; e, principalmente, com a mudança 

de pensamento de professores e demais profissionais da educação (Filho, 2011). 



  

46 
 

Não há o que negociar, quando nos propomos a lutar por uma escola para todos, sem 

discriminações, sem ensino à parte, diferenciado para os mais e os menos privilegiados. Meu 

objetivo, em uma palavra, é que as escolas sejam instituições abertas, incondicionalmente a 

todos os alunos e, portanto, inclusivas. Assim, a pluralidade do aprendizado é inerente à 

convivência de todos os ambientes humanos. Nesse contexto, a educação não pode ser 

pensada de forma que não seja solidária e acolhedora, mas, sobretudo, proporcionando uma 

formação completa, que seja efetivada a partir das capacidades e talentos de cada um, 

(Mantoan, 2006). 

Para autores como Henderson (1987), Davis (1989) e Morgado (2014), é possível 

ajudar as crianças, por meio do envolvimento dos pais, que se reconhecem como 

responsáveis pela educação e que, unido à escola, contribui para uma sociedade democrática. 

São muitos os autores que discorre sobre os benefícios que a participação no processo 

educacional dos filhos, mas a realidade expõe um cenário de relações mínimas ou nenhuma 

entre escola e família, o que acarreta uma série de dificuldade que se somam a outras tantas, 

criando uma lacuna na vida da criança durante o processo educacional. 

Para Marque (1991), Correia e Serrano (1997), Davies (1989), Sassaki (2010) e 

Morgado (2014), o fato de alguns pais compreenderem a educação como lugar somente 

para as crianças e não a reconheceram como ambiente participativo ocorre, também, às 

vezes, devido à classe social a qual pertence e a seu nível básico de escolarização, o que 

causa sensações de exclusão.  

Desta forma, o conceito de inclusão se aproxima do que realmente acreditamos, ou 

seja, o que supera o plano escolar e transcende para um sentido mais humano, o qual 

acredita que no mundo todas as pessoas devem ter oportunidade e não devem ser 

excluídas em razão de deficiências, classe social, religião ou raça. Nesse contexto, os 

movimentos sociais têm, ao longo da história, lutado não apenas pelas suas próprias 

reivindicações, mas também se mobilizam no apoio a outras reivindicações, pela inclusão 

que ultrapassa o campo da deficiência (Morgado, 2014).  

Além da participação dos movimentos sociais, Morgado (2014, p. 21) ressalta que 

“a ONU e a UNESCO têm um papel relevante na proclamação de direitos e na 

sensibilização da sociedade em geral (inclusive a comunidade escolar no seu todo)”. 

Assim, Ainscow (1999, p. 2) discorre que:  
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Colocando a questão da inclusão no centro das discussões políticas 

gerais, é importante ver como isso contrasta com formulações mais 

tradicionais de inclusão, muitas das quais têm sido associado com o 

campo de necessidades educacionais especiais. Nos últimos anos, a 

questão das necessidades especiais tornou-se muito mais focada em 

questões de integração e, mais recentemente, inclusão. No entanto, a 

preocupação tem permanecido com os alunos com deficiência e outros 

categorizados como “tendo necessidades educacionais especiais”. 

Assim, a preocupação é um grupo particular entre os muitos outros que 

também são vulneráveis a pressões de exclusão dentro dos sistemas 

educativos. 

 

São necessárias discussões acerca do conceito de inclusão, para que, na prática, não 

ocorra exatamente o contrário: a exclusão. Cortes (2011) ressalta que, na declaração de 

Salamanca, o conceito de inclusão está muito próximo de um ideal que é o de uma 

educação para todos e, dessa forma, propõe que uma “educação íntegra e a reabilitação 

apoiada pela comunidade representam dois métodos complementares de ministrar o 

ensino a pessoas com necessidades educativas especiais”, seguindo o princípio que 

pretende levar igualdade no acesso à educação de pessoas com necessidades educativas 

especiais.  

Dessa forma, o significado de educação está para além das atividades pedagógicas, 

por isso, não dialoga com exclusão de nenhuma espécie e a escola, enquanto instituição 

pensada como ambiente que promove a educação, não pode adotar práticas 

discriminatórias, ao contrário, a educação, no seu sentido amplo, emancipa o indivíduo, 

conforme (Cortesão, 1996). No Disabled Peoples International (2002), se observa: 

A participação plena começa, desde a infância, nas salas de aula, nas 

áreas de recreio e em programas e serviços. Quando crianças com 

deficiência se sentam lado a lado com outras crianças, as nossas 

comunidades são enriquecidas pela consciência e aceitação de todas as 

crianças. Devemos instar os governos em todo o mundo a erradicarem 

a educação segregada e estabelecer uma política de educação inclusiva. 

Portanto, a educação, na perspectiva de inclusão, deve ter como princípio a 

disponibilização do atendimento especializado e, além disso, deve promover a interação 

e o respeito às diferenças, desde o nível infantil até o adulto, como consta em Filho (2011, 

p. 11):  

Na concepção inclusiva e na lei, esse atendimento especializado deve 

estar disponível em todos os níveis de ensino, de preferência na rede 

regular, desde a educação infantil à Universidade. De fato, pois este é o 

ambiente escolar que nos parece o mais adequado para se garantir o 

relacionamento dos alunos deficientes com seus pares de mesma idade 

cronológica. A quebra de qualquer ação discriminatória e todo tipo de 

interação que possa beneficiar o desenvolvimento cognitivo, social, 

motor, afetivo dos alunos, em geral.  



  

48 
 

Vale ressaltar que a LDB, acerca do Capítulo V, referente à Educação Especial, em 

seu artigo 58, afirma que na modalidade da educação escolar, oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino, para educandos com necessidades educacionais especiais, é 

possível perceber que não apenas o discurso, mas também os esforços e as ações estão 

mais próximos do que se considera inclusão escolar, que é uma educação especial, no 

entanto não se efetiva de forma isolada da comunidade escolar, mas inserido no ensino 

regular (Nobrega & Carvalho, 2004). 

Para Moscovici (2012), por meio dos estudos sobre as representações no campo da 

Psicologia Social, é possível investigar o pensamento, a perceção e a compreensão dos 

indivíduos, considerando que há diferentes ideias que variam, de acordo com as 

experiências do cotidiano de cada grupo social que, se compartilhados, transformam-se 

num pensamento de um conjunto da sociedade. Para ele, representações sociais são 

“conjuntos dinâmicos” em que o comportamento e as relações com o ambiente 

contribuem para ações e reações, de acordo com estímulos externos. 

Assim, os estudos sobre representação social despertam para a normalidade de ser 

diferente e fazem com que o meio no qual o indivíduo está inserido e as respostas às suas 

ações influenciem para uma recorrência em determinados comportamentos, tornando-os 

características de grupos sociais. Entretanto, é nesse contexto que as pessoas especiais 

são excluídas, por não reagirem aos mesmos estímulos que influenciam os demais. Dessa 

forma, Serrano (1994, p. 187) afirma que: 

A opção por adaptar este ou aquele elemento deve ser feita de modo 

fundamentado e em função da natureza das necessidades apresentadas 

pelos alunos. Logo, neste âmbito, a observação/ avaliação do perfil 

educacional dos alunos assume um lugar de suma importância e 

confere, a todo o processo, uma responsabilidade decisiva. 
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5. DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DOS DÉFICITS E TRANSTORNOS 

MENTAIS 
 

As atividades psiquiátricas estão em constante transmutação e, devido a essas 

mudanças, o Manual Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM - 5) 6 tem 

se atualizado. Na última versão, mediante os estudos realizados, em 2014 foi 

disponibilizada uma nova classificação categórica acerca dos diversos tipos de 

transtornos mentais, os quais foram divididos em tipos e grupos, por meio das 

características definidas. 

Assim, para que se tenha uma análise mais rica do material, ele se subdivide em: 

critérios diagnósticos, especificadores, características diagnósticas, características 

associadas que apoiam o diagnóstico, prevalência, desenvolvimento e curso, fatores de 

risco e prognóstico, questões diagnósticas relativas à cultura, questões diagnósticas 

relativas ao gênero, marcadores diagnósticos, diagnóstico diferencial, comorbidade e 

relações com outras classificações.  

Dessa forma, todas as informações contidas no DSM-5 são de extrema importância 

para a decodificação dos diagnósticos prescritos pelos profissionais das áreas. Ademais, 

por meio desses códigos, os diversos campos, inclusive a Educação, podem se organizar 

para melhor atender a demanda de pessoas que se enquadram nessas características, 

refletindo no seu desenvolvimento, acompanhamento e tratamento.  

Vale ressaltar que, como a educação também é abordada nesse estudo, serão 

visualizados os Transtornos do Neuro desenvolvimento, que envolve crianças antes de 

entrarem nas escolas e logo que iniciam a vida escolar, o que possibilita serem 

diagnosticadas pelos fracassos ocorridos em relação ao seu nível intelectual. Além disso, 

será abordada, especificamente, a Deficiência Intelectual. A definição do Transtorno do 

Desenvolvimento Intelectual está expressa no DMS-5 (2014), segundo o qual: 

“Deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) é um transtorno com 

início no período do desenvolvimento que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais 

quanto adaptativos, nos domínios conceituais, social e prático” (DSM-5, 2014, p. 33).  

                                                           
6 O Manual descreve as características mais comuns, os principais sintomas, de diversos Transtornos Mentais, sendo dividido de forma 
prática e simples, mas completa, além de auxiliar no diagnóstico, tornando-o mais preciso, desta forma, visando o melhor e mais ficaz 

tratamento, e evitando erros e procedimentos desnecessários aos pacientes (como medicações indevidas e tratamentos não efetivos). 

Araujo, A. C, & Neto, F. L (2014). A Nova Classificação Americana para os Transtornos Mentais: O DSM – V, Revista Brasileira de 
Terapia Comportamental e Cognitiva, 16 (1), 67-68. doi:10.31505/rbtcc.v16i1.659. 
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Dessa forma, o diagnóstico é elaborado com base em 3 (três) critérios: déficits em 

funções intelectuais; em funções adaptativas; e início dos déficits intelectuais e 

adaptativos os quais são perceptíveis, geralmente, quando o indivíduo inicia sua vida 

estudantil, sendo comprovado apenas por profissional da saúde, que especifica a 

gravidade, e classificadas em: 317 (F70) Leve, 318.0 (F71) Moderada, 318.1 (F72) Grave 

e 318.2 (F73) Profunda (DSM-5, 2014). Além disso, são utilizados critérios de 

diagnóstico, tanto pela capacidade cognitiva (QI), quanto pelo funcionamento adaptativo, 

sendo que a gravidade da referida deficiência é constatada mais pelo funcionamento 

adaptativo do que pela capacidade cognitiva, ainda que, na escola, esta habilidade 

cognitiva prevaleça, por conta da necessidade de desempenho que a criança precisa obter, 

para adaptar-se ao que a escola regular e seu currículo induzem.   

Nessa direção, no campo da Educação, ressalta-se a importância do educador, que 

terá contato direto com o fenômeno, mas acrescentando que todo o ambiente escolar é 

responsável pela aquisição de conhecimentos que propicie a adaptação e o 

desenvolvimento dos alunos com transtorno intelectual. Assim, o DSM-5 (2014), traz 

que: 

Indivíduos com deficiência intelectual apresentam escores em torno de 

dois desvios-padrão ou mais abaixo da média populacional, incluindo 

uma margem de erro de medida (em geral, +5 pontos). Em testes com 

desvio-padrão de 15 e média de 100, isso significa um escore de 65-75 

(70 ± 5). Treinamento e julgamento clínicos são necessários para a 

interpretação dos resultados dos testes e a avaliação do desempenho 

intelectual (DSM-5, 2014, p. 37). 

 

Logo, o esclarecimento sobre deficiência intelectual e o processo que o envolve 

evitam a ocorrência de diagnósticos equivocados, retardando a caracterização e as 

intervenções adequadas que propiciariam o mau desenvolvimento do indivíduo que o 

possui.  Assim, quando identificado o problema, o tratamento deve ser baseado no tipo 

de transtorno, na gravidade detetada, no nível de comprometimento da qualidade de vida 

do indivíduo, baseando-se, impreterivelmente, na avaliação dos profissionais 

competentes, tais como psicólogos, psiquiatras que o diagnosticarem. Além disso, a 

experiência e o conhecimento dos profissionais darão também a garantia das escolhas dos 

materiais corretos para que sejam feitos os testes e a interpretação dos resultados. Dessa 

forma, compreende-se que um diagnóstico mal realizado pode culminar em 

consequências graves, por isso, a recomendação de que os profissionais estejam à frente 

dos testes. 
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Com efeito, para os profissionais, os prejuízos no funcionamento adaptativo tem 

primeiro, uma maior facilidade de apresentar melhora através de terapias, pois a causa 

dos danos de desenvolvimento do indivíduo se dá de forma diferente, não só por meio de 

transtornos, mas também das influências de fatores como: personalidade, educação, 

motivação, realidades social. Nessa direção, a melhora depende de como o indivíduo 

enfrenta os desafios cotidianos e comuns do meio em que está inserido. Logo, espera-se 

dele respostas às exigências que surgem naturalmente no contexto familiar, educacional 

e social, conforme as orientações do DSM-5 (2014, p. 37), “referem-se a quão bem uma 

pessoa alcança os padrões de sua comunidade em termos de independência pessoal e 

responsabilidade social, em comparação a outros com idade e antecedentes socioculturais 

similares”. 

Tabela N. 1 – Níveis de gravidade em conformidade com o DSM-5 (2014). 

Nível da 

gravidade 

Domínio conceitual Domínio social Domínio prático 

Leve 

Dificuldades em aprender 

habilidades acadêmicas, como 

leitura, escrita, mate-mática, 

avaliar tempo ou dinheiro. 

Mostra-se imaturo nas 

relações sociais. Apre-senta 

dificuldades de regulação da 

emoção e do comportamento, 

conforme a idade, percebida 

em relações sociais. 

Precisa de apoio nas ta-refas 

mais complexas, assim como 

nas habilidades recreativas. 

Em geral, precisa de ajuda 

nos cuidados com a saúde e 

nas decisões legais. 

Moderada 

Nas crianças, em fase escolar, 

atividades (leitura, escrita, mate-

mática, compreensão do tempo e 

do dinhei-ro) ocorrem 

lentamente, em comparação 

com as demais de sua faixa 

etária. 

A linguagem falada costuma 

ser um recurso primário para a 

comunicação social. Tem 

relacionamentos com outras 

pessoas, mas fica a desejar, por 

sua falta de maturi-dade. 

É capaz de dar conta das 

necessidades pessoais, 

precisando de um tempo 

maior para que isso ocorra, 

com auxílio de lembretes. 

Grave 

Geralmente, o indiví-duo tem 

pouca compreensão da 

linguagem escrita ou de 

conceitos que envolvam 

números, quantidade, tempo e 

dinheiro. 

 

A linguagem falada é bastante 

limitada em termos de 

vocabulário e de gramática. Os 

indivíduos entendem discursos 

e comunica-ção gestual 

simples. As relações com a 

família e com outros são de 

extrema ajuda. 

Necessita de apoio para todas 

as atividades coti-dianas.  

Precisa de supervisão em 

todos os momentos. Não é 

capaz de tomar decisões 

sozinho. 

 

 

Profunda 

As habilidades conceituais 

costumam envolver mais o 

mundo físico do que os 

processos simbólicos. Algumas 

habilidades viso espaciais, como 

combinar e classificar, baseadas 

em características físicas, 

podem ser adquiridas. Possui 

prejuízos motores e sensoriais, o 

que pode impedir o uso 

funcional dos objetos. 

Compreensão muito limitada 

da comunicação simbólica na 

fala ou nos gestos. A 

ocorrência concomitante de 

prejuízos sensoriais e físicos 

pode impedir muitas 

atividades soci-ais. 

O indivíduo depende de 

outros para todos os aspectos 

do cuidado físico diário, da 

saúde e da segurança. 

Ademais, depende de outros 

para a realização de tarefas 

que envolvem todos os 

aspectos do cuidado físico 

diário, da saúde e da 

segurança. 
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O funcionamento dos transtornos intelectual, está relacionado a três domínios, (ver 

tabela 1), o qual serve como orientação para que se possa diagnosticar qualquer 

deficiência intelectual, o que o DSM-5 (2014) deixa bem claro, ao especificar o que cada 

domínio representa: 

O domínio conceitual (acadêmico) envolve competência, em termos de 

memória, linguagem, leitura, escrita, raciocínio matemático, aquisição 

de conhecimentos práticos, solução de problemas e julgamento em 

situações novas, entre outros. O domínio social envolve percepção de 

pensamentos, sentimentos e experiências dos outros; empatia; 

habilidades de comunicação interpessoal; habilidades de amizade; 

julgamento social; entre outros. O domínio prático envolve 

aprendizagem e autogestão em todos os cenários de vida, inclusive 

cuidados pessoais, responsabilidades profissionais, controle do 

dinheiro, recreação, autocontrole comportamental e organização de 

tarefas escolares e profissionais, entre outros. Capacidade intelectual, 

educação, motivação, socialização, aspectos de personalidade, 

oportunidade vocacional, experiência cultural e condições médicas 

gerais e transtornos mentais coexistentes influenciam o funcionamento 

adaptativo (DSM-5, 2014, p. 37). 

 

A fim de que tal ideia seja melhor compreendida, a imagem abaixo resume os três 

conceitos: 

 

Figura N.º 2 - Domínios do DSM - 5 (2014).  

Prático -
aprendizagem e 

tudo que envolve 
a autogestão  de 

sua vida.

Social - o outro 
em relação a si 

mesmo.

Conceitual -
envolve o 

acadêmico
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Contudo, é possível afirmar que existem várias formas de verificar prejuízo no 

funcionamento adaptativo. Algumas podem ser observadas informalmente, mas outras 

foram desenvolvidas por profissionais, com o propósito de medir realmente o 

comportamento do indivíduo, de forma que dê para avaliar e identificar o nível do seu 

funcionamento. Desta forma, o DSM-5 (2014) traz que: 

O funcionamento adaptativo é investigado mediante uso tanto da 

avaliação clínica, quanto de medidas individualizadas, culturalmente 

adequadas e psicometricamente adequadas. Medidas padronizadas são 

empregadas com informantes (p. ex., pais ou outro membro da família; 

professor; conselheiro; provedor de cuidados) e com o indivíduo, na 

medida do possível. Outras fontes de informação incluem avaliações 

educacionais, desenvolvi-mentais, médicas e de saúde mental (DSM-5, 

2014, p. 37). 

 

6. PIAE (Proposto à ensinar criança com deficiência intelectual) 

Diante do quadro comportamental das crianças com Deficiência Intelectual (DI), e 

com diversas dificuldades que elas enfrentam para relacionar-se e adaptar-se ao mundo 

ao seu redor, foi criado o PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo), um programa 

idealizado para atender às necessidades específicas de tais crianças, o qual se utilizou da 

observância dos princípios que o levou a formular, desde os conteúdos, os objetivos gerais 

e específicos até o modelo de aprendizagem específico, incluindo o material didático que 

será utilizado. Além da preocupação com o processo de ensino-aprendizagem, o 

Programa dá atenção a fatores, como inteligência, cognição e conduta inteligente, 

conforme Dauri (2006). Sobre isso, o autor afirma que: 

Neste caso a inteligência é reconhecida aqui, como a capacidade geral 

do indivíduo adaptar-se às situações novas, mediante procedimentos 

cognitivos adequados. Nesta concepção, pode-se dizer que a natureza 

da conduta inteligente está direcionada a um objetivo, ou adaptação às 

demandas do meio (Dauri, 2006, p. 1). 

Assim, a questão da herança genética e do meio ambiente também é considerada 

um fator importante, visto que tem papel relevante no desenvolvimento evolutivo 

humano, porém não é o que determina a maneira de cada sujeito, principalmente quando 

se encontra em um ambiente que proporciona diversos tipos de estímulos. É dessa forma 

que os indivíduos podem relacionar-se, interagir e encontrar equilíbrio no processo de 

adaptação ao mundo, não só os deficientes, mas também as crianças, pois, todas as 

pessoas possuem alguma deficiência e deve procurar superar a si mesmo (Dauri, 2006). 
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 Deste modo, o PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo) busca não somente 

desenvolver as habilidades cognitivas funcionais das crianças, mas também procura 

promover a inclusão, por meio da aprendizagem mediada, em que são propiciadas 

situações para serem aplicadas em seus conhecimentos (Dauri, 2006). Ainda, acerca do 

tema, o referido autor assevera que: 

O desenho didático-metodológico deste plano de intervenção 

apresentou-se na tarefa aplicada aos objetivos definidos e na 

identificação de uma série de capacidades que o indivíduo já possui, 

assim como em seus supostos pré-requisitos, isto é, nas condições 

anteriores para alcançar uma posição superior (...). Portanto, na 

aplicação do PIAE, se reconhece este aspecto e ensinam-se passos 

sequenciais para levar a termos cada tarefa apresentada, assim como se 

busca que a criança trabalhe sua capacidade de encontrar e resolver 

problemas só, ou com apoio de companheiros e de professor, no 

processo de cooperação (Dauri, 2006, p. 15). 

Neste enfoque o autor analisa algumas abordagens, a teoria desenvolvida é o 

construtivismo holístico com a teoria cognitivo-comportamental, trabalhando com três 

(03) enfoques cognitivos:  

1) Processo Simultâneo e Sucessivo (PSS), (Das, et al. 1979) derivado da 

descrição feita por Luria (1966) dos processo integradores corticais “em 

que as estratégias simultâneas e sucessivas se ensinam, por meio de tarefas 

de conteúdos livres que não carecem de contrapartida acadêmica, a fim de 

permitir que o ensino das estratégias de processamento fique livre das 

limitações e das conotações do enfoque acadêmico” (Dauri, 2006, p. 18);  

2) Ensino Recíproco (ER),  (Brow & Palinscar, 1988) conceito interativo de 

andaime (Vygosty, 1978) em que “(...) os alunos dão forma a sua conduta, 

com o apoio de um professor mediador que gradualmente se retira do 

contexto da aprendizagem, ao sentir que a criança está mais competente, 

dominando a situação”(Dauri, 2006, p. 18); 

 3) Solução Autodidata de Problemas (SAP), (Gow, 1987) baseados nos 

trabalhos de Luria (1961) e Vygotsky (1978) o que está sublinhado no SAP 

é que a aprendizagem é uma interiorização progressiva de instruções 

explicitas e abertas baseadas na linguagem dirigida a si mesmo, a qual 

incorpora toda a gama de princípios para o ensino (incentivar os alunos 
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para que decidam quais seus objetos,  intervir somente quando necessário, 

transferir o “controle” e a “responsabilidade” da aprendizagem ao aluno, 

facilitando o desenvolvimento das habilidades para autogestão, e a solução 

de problemas fazendo o aluno estabelecer independentemente os objetivos 

e planificar por si mesmo assim como observar seus próprios progressos e 

autoavaliar-se, garantir a participação ativa do aluno, assegurar de que o 

contexto de aprendizagem seja relevante (significativo), considerando a 

tarefa em relação ao aluno.  

4) Enfoque condutual, Snell (1983) a característica básica do enfoque 

condutual que foi adotada neste plano, consistem em que as habilidades 

para diversas áreas que se pretende ensinar venham definidas em termos 

mensuráveis e observáveis de conduta, condições ambientais e padrão de 

execução. Para ensinar estas habilidades, utiliza-se as técnicas educativas 

condutuais de formação, indicações, controle de estímulos, reforço e 

encadeamento. As sugestões e os reforços externos, vão desaparecendo 

sistematicamente a partir do momento que a criança começa a dar 

respostas significativas até deixar de usá-lo (Dauri, 2006, p. 19.). 

 Dessa forma, para desenvolver as habilidades funcionais, o Programa Individual 

de Apoio Educativo possui uma estrutura que conta com os fundamentos da Psicologia e 

com princípios da Pedagogia. Assim, aqueles criam situações de adaptações e avanço do 

aluno, que vai desenvolvendo condutas cada vez mais adaptadas, as quais geram o avanço 

evolutivo; e estes estão divididos em três ações, tais como o Plano Aberto, a 

Instrumentalização e a Promoção de globalização e aprendizagem, que são as formas de 

aplicabilidade das atividades e o modelo de avaliação da ação  Dauri (2006, p. 56). Nesse 

sentido, Correia (2013, p. 49), explicita que: 

O funcionamento intelectual e o desenvolvimento geral podem ser 

influenciados por um ambiente precoce, rico e estimulante: 

encontraram-se aumentos significativos no funcionamento cognitivo 

como resultado de uma aprendizagem “ativa", interação positiva e 

equilibração em termos de estádios de desenvolvimento, o que constitui 

uma forma de traduzir o crescimento positivo em linguagem 

desenvolvimentalista. 
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O PIAE se contextualiza por meio das habilidades adaptativas, como no teste 

Inventário do Desenvolvimento Battelle (BDI), do currículo da pré-escola brasileira, até 

a 2ª série do fundamental, além do teste Matrizes Progressiva de Raven (colorido). Foi a 

partir dessas três ações em consonância com as teorias  afetas ao construtivismo holístico 

(Piaget) e a teoria cognitivo-comportamental que ele foi elaborado e adaptado para 

atender às necessidades educativo-sociais das crianças com Deficiência Intelectual (DI), 

para que elas possam ter compreensão sobre o modelo de ensino ao qual estão sendo 

submetidas, dando respostas tanto condutuais, como cognitivas (Dauri, 2006 p. 56). 

 

Figura N. º 3 – Contexto do Programa Individual de Apoio Educativo – PIAE. 

Ademais, para elaborar o PIAE, foi preciso analisar a idade mental e cronológica 

das crianças, a fim de organizar o esquema dos conteúdos que foram distribuídos em 

cinco grandes áreas: Pessoal-Social; Cognitiva; Linguagem expressiva e recetiva; Motora 

Grossa e Motora Fina; Adaptativa. Dentro de cada área contém as suas respetivas 

atividades de referência (Dauri, 2006, p. 36). 

Com efeito, para avaliar o PIAE, foram elaborados três registros:  

 Registro Geral, no qual estão todos os dados do Programa, para que o 

professor tenha acesso de forma completa;  

 Registro acumulativo, em que são quantificados os dados obtidos pela 

criança; 

 Registro de Sugestão, em que são feitas as observações, a fim de melhorar 

o desenvolvimento do PIAE.  

Ademais, quanto à metodologia do Programa, é exigido que o professor saiba 

preencher corretamente o quadro de avaliação, pois é onde estará determinando se a 

criança com deficiência intelectual resolveu as atividades propostas, e se houve avanços 

intelectual, social ou de ambos, ainda, conforme os ensinamentos (Dauri, 2006. p. 89). 

PIAE

BATTELLI RAVEN CURRÍCULO  BRASILEIRO HABILIDADE ADAPTATIVA
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7. DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E O PROCESSO COGNITIVO 

 

Crianças com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), são aquelas que têm 

algum tipo de transtorno emocional ou Déficit Intelectual, físico ou sensorial, que a 

impede de desenvolver normalmente suas funções dentro de sua idade cronológica, 

durante a sua aprendizagem. Dentre os diversos autores que discorrem sobre o tema, 

Fonseca (1991. p. 27) afirma que essas deficiências se apresentam de várias formas, por 

exemplo: 

“(...) a Deficiência intelectual apresenta uma inferioridade intelectual 

generalizada como denominador comum. Por outro lado, na criança 

deficiente visual ou auditiva, o problema situa-se ao nível da acuidade 

sensorial. No que diz respeito à criança emocionalmente perturbada, 

esta apresenta um desajustamento psicológico como característica 

comportamental predominante (Fonseca, 1991, p. 27). 

 

No estudo praticado nesta tese, os 6 seis alunos do trabalho com o PIAE, foram 

identificados como apresentando deficiência intelectual de nível de gravidade Moderada, 

cujo domínio conceitual, indica crianças em fase escolar, onde ocorre tudo lentamente 

(leitura, escrita, matemática, compreensão do tempo e do dinheiro), em comparação com 

as demais de sua faixa etária. Quanto ao domínio social a linguagem falada costuma ser 

um recurso primário para a comunicação social, tem relacionamentos com outras pessoas, 

mas fica a desejar, por sua falta de maturidade. No domínio prático, observa-se que é 

capaz de dar conta das necessidades pessoais, precisando, no entanto, de um tempo maior 

para que isso ocorra, com auxílio de lembretes. 

Em seus estudos, Fonseca (1999), chama atenção para a importância de desenvolver 

uma prática educacional efetiva, voltada para a ampliação da capacidade de cada criança, 

levando em consideração os diferentes tipos de deficiência, ou seja, é necessário que 

sejam desenvolvidos vários tipos de atividades que, ao serem direcionadas às crianças, 

contemplem suas necessidades. Ademais, cada deficiência tem sua complexidade: “na 

Deficiência Intelectual, as crianças podem estar dentre quatro níveis (leve, moderada, 

grave, profunda) e a adaptação e o desenvolvimento da sua aprendizagem oscilam de 

acordo com o nível; a Deficiência Expressiva atinge mais especificamente as áreas motora 

e verbal, causando alterações no comportamento e também na aprendizagem. Quanto à 

visão ocorre o mesmo, assim como nos contextos físicos e motor” (Vayer, 1989, p. 32). 
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Assim, ainda que os desafios estejam postos, tanto para os profissionais 

responsáveis pela Educação Especial, como para as crianças com necessidades especiais, 

é necessário ter a consciência de que “a criança, seja deficiente por razões somáticas, 

neurológicas, relacionais ou outras, é sempre ela que, enquanto sujeito da sua ação, 

constrói sua pessoa, mas terá desvantagem em comparação às crianças que têm, ao mesmo 

tempo, toda a sua integridade e relações favoráveis”(Vayer, 1989, p. 32). 

Desta forma, a partir da compreensão deste aspeto, ainda que haja tal desvantagem, 

a importância maior está na superação dos limites impostos pelas deficiências, não no 

tempo que se leva para realizar as atividades ou apreender conhecimentos. Além disso, 

nem sempre há uma deficiência significativa, mas apenas um déficit intelectual ou motor, 

levando a criança a ter dificuldades na resolução de problemas ou na execução de 

atividades, necessitando, assim, de atenção em relação aos seus déficits.  

No contexto de educação, é muito importante a aquisição das competências de 

relacionamentos, como estímulo de interação no ambiente escolar, visto que reflete na 

vida, em seu desenvolvimento social. Patrício (2013, p. 45) afirma que: 

A criança com deficiência intelectual apresenta alterações nos 

processos mentais que interferem na aquisição da leitura, dos conceitos 

lógico-matemáticos, na realização das atividades da vida diária, no 

desempenho social, entre outras habilidades. Uma observação 

cuidadosa de cada indivíduo, tendo em conta cada domínio, é de mais-

valia para rentabilizar as aprendizagens, privilegiando as áreas fortes e 

as mais fracas da criança, uma vez que, a partir das áreas fortes será 

possível intervir nas áreas em que se registram mais dificuldades e em 

que a criança tem mais necessidades. 

Documento organizado pela UNICEF (2013), consta que as crianças com 

deficiências são consideradas inferiores e que isso acarreta uma série de consequências 

negativas para as suas vidas, sobretudo, culminando em outras discriminações, o que as 

torna invisíveis socialmente, vivendo à margem dos serviços públicos oferecidos a todos 

os cidadãos, pois poucos são os países que têm suas próprias informações necessárias 

sobre as crianças com deficiências, em relação à quantidade, tipos de deficiências, classe 

social, a fim de atendê-los de acordo com as suas necessidades. É válido salientar o que 

diz a UNICEF (2013, p. 21):  
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A invisibilidade está na origem de muitas das privações en-frentadas 

por crianças com deficiência, e perpetua essa condição. A comunidade 

de pesquisa vem trabalhando para dar maior visibilidade às crianças por 

meio do aprimoramento da coleta e da análise de dados. Seu trabalho 

contribuirá para superar a ignorância e a discriminação, direcionar 

recursos, intervenções e avaliar seus efeitos. No entanto, os tomadores 

de decisão não precisam esperar por dados de melhor qualidade para 

começar a construir infra-estruturas e serviços mais inclusivos: basta 

que esses esforços sejam flexíveis, para que possam ser adaptados à 

medida que novos dados sejam produzidos. Em alguns países, as 

informações sobre a existência de crianças com deficiência só é 

possível através da frequência escolar. Porém, algumas crianças não 

vão à escola por falta de estrutura para recebê-las. E como 

consequências por não frequentarem o ambiente escolar são privadas 

de outros direitos, benefícios, programas de alimentação, culminando 

em fatores como desnutrição e outros. 

 

As crianças com Deficiência Intelectual (DI), assim como as crianças ditas 

“regulares”, têm a necessidade de viver na sua plenitude e gozar de todos os seus direitos, 

ir à escola, ser realmente educado e ter a capacidade de agir na sociedade 

significativamente, exercendo seus deveres (tentando superar suas limitações), 

inspirando-se sempre para a construção diária de suas competências. Assim, a deficiência 

não deve predeterminar o futuro da criança que a possui, tampouco limitar o seu 

desenvolvimento. E a educação deve garantir que as necessidades dessas crianças possam 

ser atendidas, por meio do respeito às suas especificidades, criando mecanismos de 

inclusão e promovendo a superação dos limites cognitivos, conforme Assistência Escolar 

Especializada - AEE (2007): 

A condição de deficiência intelectual não pode nunca predeterminar 

qual será o limite de desenvolvimento do indivíduo. A educação na área 

da deficiência intelectual deve atender às suas especificidades sem se 

desviar dos princípios básicos da educação proposta às demais pessoas. 

Assim sendo, os princípios inclusivistas apontam que elas devem 

frequentar desde cedo à escola, a qual deve valorizar, sobretudo, os 

acertos da criança, trabalhando sobre suas potencialidades para vencer 

as dificuldades (Oliveira, 2007, apud AEE, 2008, p. 17). 

 

O respeito às especificidades das crianças com deficiências deve ser ressaltado, pois 

seguir o sistema de educação regular   aplicando o mesmo método de ensino para todos 

os alunos, é atender a uma demanda em detrimento da outra. Pois, o modelo de educação 

e as práticas convencionais não conseguem atender as pessoas com deficiência 

intelectual, tornando necessário que sejam revistas em todos os aspectos, pois a escola 

carrega historicamente ações excludentes, conservadoras e inviáveis às demandas 

diversificadas de alunos existentes atualmente nas escolas (Oliveira, 2004). 
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Nesse sentido, a inclusão a que tanto desejamos para esses alunos, aparece nesse 

cenário como uma forma de reorganizar vários pontos questionáveis na prática do 

cotidiano escolar. Segundo Oliveira (2004) refletir sobre essas mudanças propõe 

automaticamente que pensemos num novo projeto pedagógico, que seja flexível, 

dinâmico e aberto aos questionamentos da comunidade escolar, na busca por novas 

relações educativas, repensando o papel da escola e seus objetivos educacionais. 

Nessa perspectiva, a existência de material educacional, que utilizaremos neste 

trabalho, o PIAE, Programa Individual de Apoio Educativo vem trazer um alento para 

estas crianças, principalmente em relação às com déficit intelectual, tendo em vista que 

atua de forma construtivista e cognitivo-comportamental na área de promoção do 

desenvolvimento cognitivo. Ademais, esse programa é utilizado, desde o ensino precoce, 

passando pela pré-escolaridade, até o segundo ano do Ensino Fundamental. Com efeito, 

isso outorga à criança com déficit intelectual confiança e apoio, já que seu 

desenvolvimento será acompanhado por professores com um programa específico 

individual, mas atuando de modo global, holístico, na perspectiva de desenvolver seu 

potencial.  

Neste trabalho, fica caracterizado que o PIAE busca produzir sua ação, mais 

especificamente na área cognitiva, pois entendemos que a conceção dos processos 

cognitivos não só contribui no equilíbrio dinâmico do aluno, mas também eleva seu 

conhecimento e sua adaptação nas outras áreas do desenvolvimento. 

Assim sendo, a ideia não é negar os conhecimentos que já constam na educação 

vigente, mas expandi-los, de forma que contemple as crianças que possuem necessidades 

educacionais especiais, tornando acessível a eles os conhecimentos, que são instrumentos 

de emancipação humana, além de respeitar o seu tempo e suas limitações de 

aprendizagem.  

Para formalizar ainda mais este trabalho, através do PIAE, será revista a questão da 

conscientização da comunidade escolar (alunos), visto que o professor terá nas mãos a 

responsabilidade de planejar suas aulas, visando também àqueles alunos que não 

apresentam necessidades especiais. Dessa forma, seu trabalho será muito importante na 

elaboração de estratégias que facilitem o desenvolvimento de todos os alunos, os especiais 

e os ditos regulares. 
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Para elaborar estratégias que contemplem alunos com deficiência intelectual, é 

necessário que o profissional se aproprie de conhecimentos que influenciam para almejar 

o desenvolvimento bem próximo dos alunos dito regular em todos os aspectos: afetivo, 

social e cognitivo. Para isso, recorremos a Piaget (1977) e sua teoria do desenvolvimento 

cognitivo, e construtivismo em que ele explica o desenvolvimento intelectual do ser 

humano, no campo da afetividade, da linguagem e do pensamento.  

Para maior compreensão e clareza  sobre as etapas da pesquisa, serão utilizados os 

conhecimentos da teoria de Vygotsky e de Piaget (1978), o primeiro nos brinda com o 

ensaio do processo da zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento proximal 

(ZDR) e (ZDP), além dos fatores dos processo cognitivos, muito útil na perspectiva de 

mostrar como a criança adquire e aprimora seus conhecimentos, quando em interação  

com outra criança maior ou mediada  por um adulto ocasionando mudanças no seu modo 

de perceber, além de contribuir no seu desenvolvimento o que é bastante relevante para 

crianças com déficit intelectual.  Piaget nos mostra e identifica os quatro estágios de 

evolução intelectual fazendo entender como a criança se desenvolve, abordando questões 

sobre o que é trabalhado em cada período, através da aquisição de conhecimentos exitosos 

em cada etapa. 

 

a) Vygotsky 

Assegura-se que a diferenças entre as crianças deficiência intelectual, reside na 

intensidade de sua zona de desenvolvimento potencial. Assim, para o diagnóstico das 

causas do fracasso escolar, é de primordial importância para a tese soviética, que propõe 

que as crianças  com ligeiros déficits intelectuais geralmente não se diferem em grande 

medida a respeito da sua competência inicial e em uma variedade de tarefas cognitivas, 

pois  apresenta  diferenças, no tocante à sua capacidade para aproveitar indícios adicionais 

oferecidos pelo examinador.  

Dessa forma, as crianças com déficit intelectual moderada necessitam de menos 

ajuda que as crianças com déficit mental profundo para chegar a uma solução satisfatória. 

Assim o DI é mais eficiente na hora de proporcionar transferência do resultado de sua 

breve experiência de aprendizagem a novas variações da tarefa, dentro da situação de 

teste e em execuções posteriores independentes em tarefas escolares. 
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b) Piaget 

Piaget registra os aspectos evolutivos do desenvolvimento intelectual, mostrando 

que a eficácia no processo evolutivo depende também da maturação e de experiências 

vividas pela criança. Destarte, fica concluído que a evolução intelectual diferencia da 

idade cronológica do indivíduo, o que vai ocasionar, a priori, as distinções intelectuais 

dos indivíduos. Com o intuito de clarificar sua epistemologia genética, Piaget vem falar 

como ocorre a construção do conhecimento do ser humano, levando em consideração suas 

possibilidades, bem como limitações e sua evolução genética, seguindo a algumas etapas 

de desenvolvimento. Reconhece as seguintes etapas do desenvolvimento:  

- 1º Sensório-motor (0 a 2 anos de vida): Período em que a criança constrói a noção 

do “eu”, conseguindo diferenciar o mundo externo do seu próprio corpo. Aqui, a 

inteligência é trabalhada por meio das perceções e das ações, ou seja, do simbólico 

e do motor, a partir da locomoção do seu próprio corpo. Além disso, o 

desenvolvimento da linguagem se dá por intermédio de repetições. 

- 2º Pré-operatório (2 a 6 anos de vida): Nesse período, a inteligência da criança é 

simbólica; ela considera seu ponto de vista como único; seu pensamento é estático, 

não assimilado ao processo. 

- 3º Operatório concreto (7 a 12 anos de vida): Nesse período, são estabelecidas 

relações que coordenam pontos de vistas diferentes, assim como a capacidade 

de interiorizar as ações; a criança começa a lidar com conceitos abstratos e 

desenvolve a habilidade de solucionar problemas concretos. 

- 4º O Lógico-formal ou Lógico Matemático (12 a 16 de vida): Nesse período, a 

criança desenvolve o raciocínio lógico e sistemático; pensando ideias abstratas, 

assim como apresenta a capacidade de criticar e de discutir o sistema social. 

De acordo com o pensamento de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo, não há 

diferenças entre uma pessoa dita regular e uma considerada deficiente; e que a deficiência, 

portanto, seria o seu estado intelectual inacabado. Sendo assim, para o autor, enquanto a 

criança desenvolve-se intelectualmente, estará dentro da normalidade, apenas durante o 

tempo de construção das estruturas mentais, que se desenvolvem lentamente é que 

aparecem os déficit. Conforme explícito em AEE (2007): 
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Não existe uma diferença estrutural entre o desenvolvimento cognitivo 

de pessoas “normais” e “deficientes”. (...) Os deficientes intelectuais 

configuram uma condição intelectual análoga a uma construção 

inacabada, mas, até o nível em que conseguem evoluir intelectualmente, 

essa evolução se apresenta como sendo similar a das pessoas normais 

mais novas, passando pelas mesmas etapas de evolução mental (fases 

do desenvolvimento). Portanto, a única diferença das pessoas com 

deficiência intelectual para com as normais se observa através do ritmo 

da construção das estruturas mentais, ou seja, o deficiente desenvolve-

se mais lentamente e não consegue concluir o processo de construção 

das estruturas da inteligência” (Piaget, 1975 apud AEE, 2007). 

 

Com efeito, o que Piaget visualizou e hoje é comprovadamente aceito nos grandes 

centros educacionais dos países desenvolvidos é que as crianças com deficiência 

intelectual quase não conseguem ir além do 3º estágio, quer dizer, suas funções 

intelectuais não saem da fase concreta e, portanto, não conseguem pensar nem racionar 

com lógica adulta, sendo, no entanto, uma pessoa maior de idade, mas com pensamentos 

e ações infantis, conforme AEE (2007). 

Isso constata a necessidade de se procurar, através dos meios educacionais, 

viabilizar as funções cognitivas, a linguagem (leitura e escrita) a motricidade, na 

perspectiva de que seu cérebro comece a produzir sinapses (elétricas e químicas) que 

elaborem pensamentos lógicos e críticos, assim como coordenação. Se não conseguirmos 

isso, esta criança estará fadada a ser considerada, pelo resto da vida, como deficiente 

intelectual. Mas, caso ultrapassemos a barreira da 3º estágio e consiga chegar ao 4º, 

mesmo de modo incipiente (lógico formal ou lógico-matemático), então conseguiremos 

que estas pessoas continuem, mesmo que lentamente, a se inserirem na comunidade, 

consiga uma profissão, a fim de ser considerado um cidadão com as mesmas prerrogativas 

de uma pessoa, inclusive em relação a sua independência e autonomia (AEE, 2007). 

Devido ao desenvolvimento intelectual das crianças com deficiência ser mais lento, 

promover a sua aprendizagem requer um trabalho sistemático que vai além de estratégias 

e adequações de materiais. A criança precisa sentir-se aceita no trabalho que será 

desenvolvido em sala de aula, a participação dele é imprescindível, ainda que seja 

limitado e/ou executados tardiamente em relação ao tempo dos demais. O mesmo deve 

ocorrer na distribuição do material didático, o qual deve ser entregue ao aluno especial, 

ainda que ele venha ter grandes dificuldades de utilizá-lo. O trabalho em conjunto 

estimulando o relacionamento com os outros alunos é também uma ótima forma de 

promover autoestima e a convivência com as diferenças (AEE, 2007). 
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Logo, no que se refere ao processo cognitivo no aprendizado da leitura e da escrita, 

crianças com deficiência intelectual vivenciam como os demais, tendo apenas como 

diferença a aquisição dessas habilidades de forma demorada, mas o processo decorre de 

maneira semelhante ao dos demais alunos ditos regulares. Ainda assim, em conformidade 

com AEE (2007, p. 36): 

A deficiência intelectual constitui um impasse para o ensino na escola 

comum e para a definição do Atendimento Educacional Especializado, 

pela complexidade do seu conceito e pela grande quantidade e 

variedades de abordagens do mesmo. A dificuldade de diagnosticar a 

deficiência intelectual tem levado a uma série de revisões do seu 

conceito. A medida do coeficiente de inteligência (QI), por exemplo, 

foi utilizada durante muitos anos como parâmetro de definição dos 

casos. O próprio CID 10 (Código Internacional de Doenças, 

desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde), ao especificar a 

deficiência intelectual (F70-79), propõe uma definição ainda baseada 

no coeficiente de inteligência, classificando-o entre leve, moderado e 

profunda, conforme o comprometimento. Também inclui vários outros 

sintomas de manifestações dessa deficiência como: a (...) dificuldade 

do aprendizado e comprometimento do comportamento, o que coincide 

com outros diagnósticos de áreas diferentes. 

 

 No Brasil, mas especificamente na região do Ceará onde foi realizado este trabalho,  

para auxiliar o combate à exclusão, às vezes, involuntária, devido ao sistema padrão 

imposto de crianças com deficiência, foi criado o programa de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), o qual foi desenvolvido nas escolas em um horário inverso ao da 

sala de aula, ou seja em contra turno (criança que estuda pela manhã faz o AEE pela tarde 

e vice-versa) a aplicação  deste, visa auxiliar o processo de aquisição de novos 

conhecimentos mas geral sem cunho academicista das crianças com necessidades 

especiais educacionais- NEE.  

Por outro lado, o Programa Individual de Apoio Educativo (PIAE), que é, por 

excelência, um programa que visa atender às necessidades específicas acadêmicas, 

comportamentais e sociais de crianças com DI, dentro da sala de aula e está direcionado 

à proporcionar a estimulação e reação da inteligência, da cognição e à conduta inteligente. 

Assim, a inteligência, nesse programa, é reconhecida como a capacidade geral do 

indivíduo adaptar-se a situações novas, mediante procedimentos das habilidades dos 

processos cognitivos adequados. Nessa conceção, pode-se afirmar que a natureza da 

conduta inteligente está direcionada a um objetivo, ou a uma adaptação às demandas do 

meio. Logo, o trabalho a ser desenvolvido por meio do PIAE tem como propósito um 

“Plano de Intervenção para as crianças com Deficiência Intelectual, no intuito de 
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promover as estratégias cognitivas e outras quatro áreas, que permitam a sua adaptação 

ao meio ambiente. Com esta atenção, os fatores como a herança genética não possui tanta 

relevância no desenvolvimento evolutivo da criança” (Dauri, 2006, p. 89). 

O mesmo autor, acreditando que todas as pessoas apresentam certas deficiências e 

objetiva superá-las, inclusive a si mesmo, o PIAE tem como objetivo principal promover 

esse aspecto e a inclusão dessas crianças no meio, superando a si mesma. Assim, utiliza 

também, a aprendizagem mediada reconhecida pelo programa como um instrumento que 

apoia a superar os obstáculos a serem enfrentados pela criança em novas situações 

problemas na busca pelas soluções. 

Ainda voltando ao PIAE, este instrumento se aprofundou nos conhecimentos para 

que os conteúdos a serem trabalhados pelos professores fossem motivadores, 

significativos  e agradáveis às crianças, acreditando que o apoio personalizado de um 

professor, ou seja, com formação e disposição para realizar determinada tarefa, será como 

um espelho para a criança se sentir também, motivado a realizar tarefas. “A ideia é que o 

professor dê pistas para que a criança Deficiência Intelectual (em qualquer nível), possa 

solucionar problemas e, de forma sistemática e progressiva facilite situações onde ela 

mesma realize suas tarefas” (Dauri, 2006, p. 32).  

Com efeito, para selecionar os conteúdos do PIAE, e colocar em uma sequência, foi 

preciso que fossem analisadas as idades mentais das crianças com Deficiência Intelectual, 

portanto, foi elaborado a partir do resultado médio de desempenho apresentado, em cada 

nível de idade cronológica pela criança. “Dessa forma, os conteúdos foram organizados 

do simples para o mais complexo, para que não fossem fáceis demais, tornando - se 

desmotivadores para as crianças, nem difíceis demais, a ponto de que as impedissem de 

prosseguir” (Dauri, 2006. p. 25). Todos o PIAE, está voltado para a Educação Especial, 

e têm um embasamento teórico-metodológico e histórico dirigido para as Deficiências 

Intelectuais visando contribuir para inclusão da criança na escola regular inclusiva, de 

acordo com AEE (2007), que contruibui na tarefa de aprendizagem de cunho geral, 

apresenta a deficiência intelectual desta forma: 

A deficiência intelectual desafia a escola regular no seu objetivo de 

ensinar, de levar o aluno a aprender o conteúdo curricular, construindo 

o conhecimento. O aluno com essa deficiência tem uma maneira própria 

de lidar com o saber, que não corresponde ao que a escola regular 

preconiza. Na verdade, não corresponder ao esperado pela escola pode 

acontecer com todo e qualquer aluno, mas, os alunos com deficiência 

intelectual denunciam a impossibilidade de a escola atingir esse 

objetivo, de forma tácita. Eles não permitem que a escola dissimule essa 
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verdade. As outras deficiências não abalam tanto a escola comum, pois 

não tocam no cerne e no motivo da sua urgente transformação: 

considerar a aprendizagem e a construção do conhecimento acadêmico 

como uma conquista individual e intransferível do aprendiz, que não 

cabe em padrões e modelos idealizados. O aluno com deficiência 

intelectual tem dificuldade de construir conhecimento como os demais 

e de demonstrar a sua capacidade cognitiva, principalmente nas escolas 

que mantêm um modelo conservador de ensino e uma gestão autoritária 

e centralizadora. Essas escolas apenas acentuam a deficiência, 

aumentam a inibição, reforçam os sintomas existentes e agravam as 

dificuldades do aluno com deficiência intelectual. Tal situação ilustra o 

que a definição da Organização Mundial de Saúde - OMS de 2001 e a 

Convenção da Guatemala acusam como agravante da situação de 

deficiência (AEE, 2007, pp. 44-45). 

Avaliar, ainda é o calcanhar de Aquiles em todos os sentidos educacionais, no 

entanto, aqui vale ressaltar que o modelo de avaliação do PIAE não visa avaliar o melhor 

ou pior criança em relação ao conhecimento/rendimento nas atividades realizadas, mas, 

busca qualificar o modelo de aprendizagem,  como o progresso do desenvolvimento de 

cada criança com Deficiência Intelectual, o que quer dizer, que a criança não se sente 

ameaçada pela avaliação pois ela é contínua e diária  e refere-se a sua produção naquele 

momento, independente se ela foi boa ou ruim e sim se atendeu os objetivos do trabalho 

feito por ela. Isto invalida a questão de perfeição, porquê objetivamente os trabalhos 

destas crianças são sempre inacabado, mas são consistente de sua ação. 
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CONCLUSÃO  

O enquadramento teórico busca informar aspectos e as consequências evidenciadas 

no histórico da educação especial, entrecortada das situações referenciais do diagnóstico 

e da inclusão. Aqui são evidenciados a necessidade da ênfase na interpretação e o acerto 

de tal diagnóstico. Ao mesmo instante, neste capítulo, são referenciados os contextos 

pragmáticos da educação especial à educação inclusiva.  

Assim, em uma perspectiva mais histórica, revela-se a trajetória da educação 

especial até as contemplações dos estudos da educação inclusiva no Brasil, notadamente 

são aspectos relevantes desta caminhada. Dessa forma, é referendado nas políticas 

públicas e a inclusão é apresentada como uma busca incessante da prática pedagógica no 

Brasil. O caminho, ainda é inversamente proporcional as instituições políticas, mas a 

medida que se identifica crianças com necessidade educativas especiais, há sempre vozes 

que incentivam essas ações, mesmo em detrimento de outros valores que ainda existem 

na escola regular, como a não aceitação de crianças deficientes.  

Em referência às considerações educacionais, ainda se enfoca a chamada 

anormalidade como diferença da normalidade, mas em aspectos educacionais. Contudo, 

viabiliza-se o conhecimento hoje descrito no DSM – 5, sobre diagnóstico e avaliação dos 

transtornos mentais, os quais demonstram maior lucidez no conhecimento e, 

consequentemente, no diagóstico de pessoas com deficiência intelectual.  

Além disso, quanto à deficiência intelectual,  a habilidade dos processo cognitivo 

e a construção do conhecimento, são expostas as situações dos déficits intelectuais 

caracterizando  as crianças do nosso trabalho como deficientes intelectuais moderado,  

além do mais,  são revista as atuações das teorias de Vygotsky e Piaget em relação aos 

processos evolutivos mentais e, por fim, faz-se um relato do PIAE, que será utilizado na 

pesquisa de intervenção em crianças, cujas habilidades dos processos cognitivos precisam 

ser trabalhadas na pretenção de melhorar os desníveis intelectuais das crianças com DI na 

consecusão da proposta de inclusão.  

Por fim, a realidade vivencial das pessoas com déficit intelectual tem provocado 

estudos e pesquisas em toda parte do mundo. Na perspectiva de contribuirem para 

mudanças deste quadro esta pesquisa experimental no Brasil busca ajudar na procura de 

novas esperanças no apoio a estas pessoas. 
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CAPÍTULO III  

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 
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INTRODUÇÃO 

No enquadramento metodológico, a pergunta de partida não servirá somente como 

o fio guia da investigação, mas, terá ainda que estabelecer uma relação direta e inequívoca 

com o problema a investigar e, por isso, é de suma importância.  

“(...) determinar con exactitud y claridad tales preguntas es esencial 

para la buena marcha del trabajo, por lo que difícilmente podrá 

exagerarse la importancia de esta tarea: eso se comprenderá 

distintamente si pensamos que, si la pregunta es oscura, imprecisa o 

poco congruente, resultará imposible encontrarle una satisfacción que 

sea más clara o menos confusa que ella misma. No en vano se dice que 

formular correctamente un problema es alcanzar ya la mitad de su 

respuesta” (Sabino, 1992, p. 51). 

Quatro importantes considerações, deverão ser enunciadas antes da formulação da 

pergunta de partida de qualquer um trabalho de investigação, logo deve-se ter em conta: 

“A correta formulação de um problema supõe: a) Expressá-lo em forma interrogante. A 

pergunta é a forma gramatical que assume o problema” (Cazau, 2006, p 69); “A 

delimitação do problema se refere a uma delimitação conceitual que implica uma maior 

precisão do objeto de estudo. Por outras palavras, a concretude do tema será o resultado 

de dar resposta a uma pergunta também concreta” (Reyna, 1994, p 143); “As perguntas 

de investigação permitem chegar às respostas que se pretendem determinar com a 

investigação. Estas não devem possuir termos ambíguos e abstratos” (Sampieri, 

Fernández-Collado, & Lucio, 2006, p 49); “O estabelecimento de um problema particular 

engendra necessidades particulares de conhecimentos que se traduzem por questões 

precisas, mais específicas, que servem de ponto de partida para pôr em prática uma 

estratégia para lhes responder” (Chevrier, 2003, p 77). 

Autores como León e Montero (2000) são mais concisos e enfáticos na sua 

proposta, invoca quatro princípios para a correta formulação de uma pergunta de partida: 

 Que não se conheçam as respostas (si se conhecem, não valeria a pena 

realizar o estudo).  Que possam responder com evidência empírica 

(dados observáveis ou mensurados). Que sejam claras. Que o 

conhecimento que se obtenha seja substancial (que aporte 

conhecimento a um campo de estudo) (León & Montero, 2000, apud 

Sampieri, Fernández-Collado, & Lucio, 2006, pp. 50-51). 
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A pergunta de partida deste trabalho, norteará todas as ações da pesquisa quase-

experimental. Dos seis (06) alunos com déficit intelectual, fomos verificar suas 

problemáticas de inclusão sócio educacional, hipóteses e alicerçar os objetivos, geral e 

específicos, na perspectiva de dar respostas a um dos mais difíceis problemas 

educacionais brasileiro: a inclusão socioeducativa de crianças com NEE. 

Na sequência, apresentaremos a pergunta de partida, escolha da metodologia a 

análise das hipóteses propostas dentro dos conceitos educativos, e no mesmo sentido, 

vamos abordar a caracterização dos sujeitos da amostra, a população e, por fim, 

apresentamos o conteúdo do material do PIAE, o qual foi aplicado apenas a área cognitiva 

e apresentar os dados do pré e pós-teste utilizando-se das Matrizes Progressiva de Raven7 

e Inventário de Desenvolvimento Battelle - BDI8.  

 

 

 

  

                                                           
7 O Teste das Matrizes Progressivas de Raven foi desenvolvido por John C. Raven na Universidade de Dumfries, Escócia, sendo 

padronizado e publicado em 1938. A forma original, denominada Matrizes Progressivas Standard (Standard Progressive Matrices - 
SPM), é conhecida no Brasil como Escala Geral. Ela foi “planejada para abranger todas as faixas de desenvolvimento intelectual, 

desde o momento em que a criança é capaz de compreender a ideia de encontrar o pedaço que falta para completar um desenho” 

(Angelini, Alves, Custódio, Duarte & Duarte, 1999, p. XVII). 
8 Battelle Developmental Inventory. 
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1.  PERGUNTA DE PARTIDA  

 

 Autores como Quivy e Campenhoudt (2008, pp. 34-35) ao referirem-se à pergunta 

de partida dizem-nos que esta “constitui normalmente um primeiro meio para pôr em 

prática uma das dimensões essenciais do processo  científico: a rutura com os 

preconceitos e as noções prévias”.  

Como trabalhar com criança com deficiência intelectual, utilizando-se o 

programa educativo PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo), a fim de 

desenvolver suas habilidades cognitivas e intelectuais, com intenção de promover 

sua inclusão escolar na escola regular? 

  

2.  PROBLEMÁTICA 

 

A problemática apresentada nesta pesquisa quase experimental, diz respeito a 

 “Uma abordagem no universo educacional de crianças com déficit intelectual, 

com finalidade de desenvolver suas habilidades cognitivas, atenção concentrada, 

perceção auditiva e visual, memória e linguagem recetiva e expressiva adequada 

a seu nível educativo escolar”.   

Os psicólogos cognitivos modernos, em consenso com os educadores, chegaram a 

conclusão que as pessoas realizam processos de elaboração e interpretação dos eventos 

relativos aos estímulos do meio ambiente. Estas elaborações e interpretações são tão 

importantes que o comportamento das pessoas se ajustam, as representações internas, 

pensamentos, atenção, perceções e linguagem que são conhecidas como cognições, termo 

que se refere a promover o desenvolvimento e desempenho dos processos intelectuais. 

Estes mesmos psicólogos estudam uma classe extensa de tópicos, entre os quais 

encontram-se a aprendizagem, a memória, a formação de conceitos, a solução de 

problemas, a tomada de decisões, comportamento e a linguagem. O enfoque cognitivo 

centrado no estudo dos processos de pensamento e conhecimento aliados aos estudos de 

Wundt e descrito por William James - atenção, memória e pensamento - são tópicos 

estudados. Partimos destes enfoques no nosso trabalho.  
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3.  OBJETIVOS 

No entender de Fortin (1999, p. 32), “O objetivo de um estudo indica o porquê da 

investigação. É um enunciado declarativo que precisa a orientação da investigação 

segundo o nível dos conhecimentos estabelecidos no domínio em questão. Especifica as 

variáveis chaves, a população alvo e contexto do estudo”. Dessa forma, podemos concluir 

que, se os objetivos forem enunciados de forma clara e simples, poderão ter a sua 

operacionalização viabilizada na investigação, isso porque são eles que irão nortear a 

pesquisa. 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Comprovar que o aluno, em nível de escolaridade com Déficit Intelectual, consegue 

desenvolver suas habilidades cognitivas na escola regular inclusiva, por meio do PIAE 

(Programa Individual de Apoio Educativo), aliado a aprendizagem mediada.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 

1) Proporcionar intervenção quase experimental, de seis (06) alunos que apresentam 

deficiência intelectual, utilizando-se os testes do Raven (colorido), Battelle e o 

PIAE, na perspectiva de conseguir melhor desempenho das habilidades cognitivas; 

2) Buscar interpretar, por meio do PIAE, como as crianças, com déficit intelectual, 

desenvolvem seu potencial cognitivo, educativo e social; 

3) Entender como acontece a aprendizagem mediada nas ações dos professores 

quando da aplicação do PIAE. 
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4.  HIPÓTESES 

 As hipóteses são simples tentativas de explicação do fenômeno estudado que se 

formulam como proposições (Sampieri, Fernández-Collado, & Lucio, 2006).  Nas 

palavras de Sabino (1992, p. 70) a hipótese é 

 uma afirmação, ainda não examinada, que relaciona duas ou mais 

variáveis de uma maneira explícita. O que ali se anuncia pode ou não 

ser confirmado pelos feitos, pelos dados que se recolham, porém, em 

todo caso, serve como ponto de partida para organizar o conjunto das 

tarefas de investigação. 

Cazau (2006, p. 72) vai mais longe e refere que as hipóteses revelam-se “tentativas 

de resposta ao problema do estudo ou da investigação, mesmo que esse problema possa 

ser respondido através de mais que uma hipótese”. Ou seja, são “uma proposição 

provisória, uma pressuposição que deve ser verificada (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 

136). 

 

4.1. Hipóteses da investigação 

1) Utilizando-se do PIAE, este poderá ocasionar um melhor desenvolvimento dos 

processos Cognitivos e Intelectual de criança com Déficit Intelectual; 

2) Trabalhando-se essencialmente na sala de aula a área cognitiva com o PIAE, 

usando a verbalização do professor e a verbalização dupla professor/aluno, este 

alcançará melhor resultado quando comparado aos das aulas sem verbalização;  

3) As crianças com Déficit Intelectual ao receberem atenção do PIAE, por meio do 

ensino mediado em escolas regulares tenderão, a apresentar nível intelectual 

significativamente melhor do que aqueles nos centros segregados de educação 

especial; 

4) As cognições como memória, atenção, perceção, linguagem, raciocínio, são 

complexas para crianças com Déficit Intelectual, o PIAE facilita a aprendizagem 

nestas áreas a nível de quase igualar a idade mental com a cronológica. 
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5. VARIÁVEIS 

As variáveis são dependentes (VD) e as variáveis independentes (VI). “As variáveis 

independentes possuem uma função explicativa, comportando-se como estímulos ou 

perguntas” (Reyna, 1994, p 148). As variáveis são de fato independentes (Sousa, 2005, 

apud Lucas, 2014, p. 13) uma vez que: “são independentes dos procedimentos da 

investigação, que não dependem da investigação constituindo, no entanto, fatores 

determinantes qual vão influenciar, recorrendo o investigador à sua manipulação para 

observar os efeitos produzidos nas variáveis dependentes”. 

No que concerne às variáveis dependentes, estas “são indicativas, comportando-se 

como efeitos ou resultados daquilo que se pesquisa” (Reyna, 1994a, p. 148). Considera, 

ainda, Sousa (2005, apud Lucas, 2014, p. 14), que as variáveis dependentes são:  

(…) aquelas que dependem dos procedimentos da investigação, 

conotando-se directamente com as respostas que se procuram. São 

dados que se obtêm e que variam à medida que o investigador modifica 

as condições da investigação. Uma variável dependente é aquela que 

procuramos como resposta para a pergunta. Toda a investigação tem 

por objetivo chegar à variável dependente, ou seja, ao resultado obtido 

com os procedimentos da investigação. 

 

Neste trabalho as variáveis independentes (VI) são os educadores, a aplicação do 

pré-teste e do PIAE reconhecidamente se pretende que estes venham influenciar as ações 

das aulas e consequentemente ocasionar mudanças cognitivas e educacionais naquelas 

crianças com deficit intelectual. Por sua vez as variáveis dependentes (VD) são aquelas 

que ao dependerem das ações praticadas anteriormente, irão mostrar em que nível de 

melhora as crianças com deficiência intelectual conseguiram galgar o que será observado 

quando da aplicação do pós-teste. 
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6.  CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS/AMOSTRA 

6.1. População 

 

Conforme Cazau (2006, apud Morgado, 2014, p. 368) entende-se por população de 

uma investigação, “todos os elementos de um conjunto real de pessoas, para os quais se 

quer generalizar os resultados desse mesmo estudo. Logo, um conjunto de elementos, 

cujas propriedades pretende-se analisar, consideram-se unidades de análise”. 

6.2.  Amostra/Sujeitos 

Neste trabalho, as crianças estão inseridas no 2º ano do ensino fundamental o grupo 

está composto por mais ou menos 15 % de uma população de 39 alunos, o que equivale 

a 06 (seis) alunos com idades que variam entre 7 (sete) e 8 (oito) anos. Na população geral 

da escola existiam trinta e nove laudos indicativos de crianças com deficiência intelectual 

DI, quando da apresentação do pré-teste (Raven colorido e o inventário BDI – Battelle) 

materiais estes que definiam primeiro as idades entre 04 e 08 anos e que seguem o DSM-

5  onde evidencia que uma debilidade é uma característica, um conjunto de características 

ou de circunstâncias negativas ou pouco favoráveis. O fato de superá-las, eliminá-las ou 

melhorá-las permite assegurar um bom desenvolvimento na aprendizagem e participação 

do aluno. Referente à avaliação dos critérios estabelecidos, no Raven e Battelle em 

consonância com os indicadores didáticos escolar notou-se que estes (06) aluno com 

Défict Intelectual moderado estavam dentro da faixa dos atestados médicos 

comprobatório de DI.   

 Realizou-se, uma pesquisa quase-experimental para avaliar o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas em referência ao nível intelectual dos seis (06) alunos com (DI), 

escolarizados, residentes na Cidade de Sobral – CE, Brasil. A pesquisa de intervenção 

contou com a colaboração da escola pública municipal CAIC Raimundo Pimentel Gomes, 

uma equipe de três (03) Pedagogas de educação regular com dois alunos por classe, e três 

(03) Psicopedagogas do Atendimento Educacional Especializado (AEE), modalidade de 

atendimento instituida no Brasil, trabalha o conhecimento geral das crianças com NEE.O 

grupo de Psicopedagogas trabalhavam as crianças no contraturno do horário da aula 

regular.  
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Todos os alunos participantes da pesquisa tinham idades que variavam de sete (7) 

a oito (8) anos e apresentavam laudo médico com indicativo de DI. Sendo três meninos e 

três meninas retirados de um grupo de trinta nove (39) crianças da população, com DI e 

idades entre 05 e 13 anos. 

Foi observado o perfil de cada criança, no momento inicial com o pré-teste e durante 

a pesquisa, (02) semestres letivos. De forma significativa, tivemos as ações tanto das 

pedagogas na classe regular, quanto das Psicopedagogas no – AEE. Um fato que causou 

estranheza é que da população de (39) alunos, todas apresentavam laudo Médico, com 

indicativo de ser DI, mas não existia nenhum laudo Psicológico, com indicativo do 

percentil intelectual classificatório daquelas crianças, já que as mesmas estavam na faixa 

etária entre 05 e 13 anos, matriculados em uma escola regular pública. Outro aspeto ´que 

Existe uma total precariedade acerca da anamnese individual dos alunos no contexto 

escolar, referente aos dados socioeconómicos assim como o grau de formação dos pais, 

idade que contraíram o filho, renda familiar, as informações educacionais deixam muito 

a desejar. Nas escolas publicas do Brasil, as crianças iniciam a escola com mais de 05 

(cinco) anos, isso dificulta o grau de aferição do desenvolvimento escolar. Nas escolas 

particulares o início dar-se aos dois anos em classe de educação infantil, o que possibilita 

verificar o nível de desempenho e, se o processo  de desenvolvimento cognitivo está 

acontecendo em igualdade dos colegas de classe.  

Dos seis alunos participantes da pesquisa, quando examinados observou-se que 

todos vêm de família desagregada, maioria das vezes, são vítimas de maus tratos físicos, 

psicológicos e sexuais. 

Segundo Cambrodí (1983), tendo por base as etapas evolutivas de Jean Piaget, 

informa que esses alunos deveriam se encontrar no início da fase operacional concreta 

de (07) a (11) anos no entanto estão no nível  pré-operacional e as vezes no sensório-

motor, e os que alcançarem, o fazem de forma muito deficitária. Foi necessário formular 

as tarefas em função do nível pré-operacional, ate leva-los ao operacional concreto, e se 

possível, levá-las até o lógico-formal, por meio da utilização do PIAE. 

A decisão de se trabalhar com alunos com DI ocorreu devido ao fato de que 

conjuntamente com a síndrome de Down representam aproximadamente entre 25% à 55% 

desse total.  
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Em relação ao (DI), a principal característica está em não desenvolver suas 

capacidades intelectuais9, inerentes ao desenvolvimento educacional. Por isso, é de 

fundamental importância desenvolver metodologias capazes de ajudá-los a desenvolver 

seus potenciais de habilidades cognitivas, que quer dizer tornar as funções cognitivas, 

como atenção concentrada e difusa, percepção, linguagem, memória, pensamento e 

raciocínio funcional de forma que o processo de ensino possa ser aplicado e reconhecido 

pela pessoa que interage. Caso esteja acontecendo uma disfunção cognitiva como nos DI, 

prevalece a dificuldade de aprendizagem. O apoio com o PIAE, ajudará a desenvolver as 

demais áreas incluindo a motora, linguística e adaptativa. 

   

Variável Frequência Percentuais 

Número de Sujeitos Avaliados 39 100% 

Número de Sujeitos da Pesquisa 06 15% 

Sexo   

Meninos 03 50% 

Meninas 03 50% 

Idade: 7 a 8 anos 06 100% 

           Colégio   

CAIC - Raimundo Pimentel Gomes 06 100% 

AEE - Atendimento Educacional Especializado 06 100% 

Estimulação Precoce Não  

Grau de Colaboração Familiar 0 0% 

Ambiente Familiar Estimulante 1 6% 

Capacidade cognitiva funcional abaixo da média 06 100% 

QUADRO N.º 1 – Característica Geral da Amostra da Investigação. 

 

                                                           
9 Entende-se por capacidade intelectual a condição do intelecto e suas mentalizações conhecidas como  inteligência geral que 

determina quase sempre em que estado de conhecimento e entendimento a pessoa se encontra, daí a caracterização  entre pessoas que 
apresenta-se com deficits de suas capacidades intelectuais que interferem no desempenho linguístico, percetivo, atencional 
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7.  INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

A investigação empírica ressalta aquilo que é baseado apenas na experiência e não 

no estudo, este trabalho está referenciado nesta premissa onde  a experiência a ser 

produzida  se enfeixou de um pré-teste inicial, para verificação do  nível intelectual 

escolar de cada criança, em seguida a aplicação do PIAE utilizado durante dois semestre 

letivo focando essencialmente  as habilidades dos processos cognitivos na obtenção de 

melhor desempenho educacional das crianças com DI, ao final a aplicação do pós-teste 

(com o mesmo material usado no pré-teste) para verificação se houve realmente  

desenvolvimento dos processos cognitivos e se o desempenho destas crianças é 

significativo se se aproxima da compreensão dos alunos regulares, dando entender que 

estão inclusos no mesmo grau de conhecimento dos outros colegas de classe, se isso 

acontecer estamos vislumbrando um processo de inclusão escolar em uma classe regular.   

Neste trabalho a inclusão socioeducativa significa respeitar o direito das crianças 

com necessidades especiais e proporcionar a elas a mesma aprendizagem que os demais 

em classe. Em alguns momentos, os alunos com deficiência estarão em um ritmo diferente 

dos outros, mas, isso não o define como incapacitado, evidencia que ele tem seu próprio 

tempo e ritmo, mas que pode evoluir e superar as dificuldades de aprendizagem (Piaget, 

1975). 
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8.  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A normalização educacional e integração social das pessoas com DI dependem, em 

grande medida, das habilidades dos processos cognitivos. O programas de intervenção, 

dirigido a estas crianças mais concretamente, vai prepará-los para essa normalização e 

inclusão. Qualquer tentativa destinada a incrementar estratégias de intervenção, com DI, 

requer que nos concentremos sobre o comportamento do desempenho cognitivo, em 

particular o verbal e a escrita. 

Existe trabalhos de ordem comportamental, mas poucos trabalhos empíricos sobre 

o desenvolvimento das habilidades e processos cognitivos das crianças em idade escolar, 

muito embora o contexto das expectativas da cognição seja de grande importância para 

as pessoas com DI. Porque, através de suas transcendências cognitivas, afetivas, 

adaptativas e sociais buscamos desenvolver uma estratégia das inter-relações entre os 

processos cognitivos, adaptativos. No entanto, em uma investigação quase experimental 

como esta, não se pretende esgotar todas considerações citadas, a pesquisa buscará 

analisar alguns aspectos importantes das funções cognitivas de crianças  com deficiência 

intelectual, em idade escolar entre 7 (sete) e 8 (oito) anos, com o fito de contribuir, para 

o conhecimento da dinâmica de aquisição de habilidades cognitivas.  

Na pesquisa vamos utilizar um programa de intervenção o PIAE, destinado à 

trabalhar pessoas com DI já que o processo das habilidades cognitivas é um todo 

integrado e cumulativo. Esse material deve servir como um passo para que os estudos 

acerca do tema sejam continuados e que surjam futuros progressos nesta área. O PIAE, 

que ora se apresenta, tem forma e elementos bem mais amplo do que se pretende avaliar 

e intervir, pois, o mesmo apresenta cinco áreas: linguagem (expressiva e recetiva), 

motricidade (grossa e fina), adaptativa, de condutas pessoal/social e cognitiva. No 

momento atual elegemos o PIAE para trabalhar exclusivamente a área cognitiva, que faz 

parte tanto de pessoas que não apresentam deficiência intelectual, quanto nas que 

apresentam.  
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9.  INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

São três instrumentos utilizados na investigação, a fim de que seja entendido como 

e por que as crianças com DI conseguiram apresentar um melhor desempenho em relação 

às habilidades cognitiva e intelectual, no sentido de se obter um índice significativamente 

observável. 

 Inventário de Desenvolvimento Battelle – BDI; 

 Matrizes Progressiva de Raven (escala infantil colorida); 

 Programa Individual de Apoio Educativo - PIAE 

Estes instrumentos foram escolhidos pelo seguinte fato, era necessário fazer um 

pré-teste e a fim de verificar o nível de capacitação intelectual. Primeiro, avaliar o nível 

dos processos cognitivo: perceção, atenção, memória, raciocínio e linguagem, foram 

avaliados por meio do Inventario de Desenvolvimento Battelle. Segundo, referindo-se o 

nível de inteligência em percentil, utilizamos o teste Matrizes Progressivas de Raven 

(colorido), este nos apontava a inteligência geral (G), das crianças que estavam abaixo da 

média intelectual para suas idades.  

O terceiro instrumento, foi o PIAE utilizado por dois semestres, como material 

didático-pedagógico notadamente à área cognitiva. Esse material foi produzido na tese do 

Dr. Dauri Lima do Nascimento (2006) e é utilizado na região Nordeste do Brasil, onde 

existe um maior índice de crianças com Necessidades Educacionais Especiais. Os 

mesmos instrumentos de testes serao usados no pós-teste. 
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10.  INVENTÁRIO DE DESENVOLVIMENTO BATTELLE – BDI 

A eleição do Inventário de Desenvolvimento Battelle - BDI (Newborg, Stok, Wnek, 

& Svinicki, 1984) tem a utilidade de proporcionar informação compatível com o modelo 

de apoio de Luckasson e seus colaboradores (1992; 2002). Nesta bateria, não se avalia o 

QI, senão o desenvolvimento das competências, sendo possível fazer um perfil, indicativo 

dos pontos fortes e frágeis nas habilidades cognitiva. Existem outras baterias, no entanto, 

esta se adaptou muito bem ao que se necessitava, para se trabalhar crianças com DI. 

Na tradução do Battelle para o português com fim experimental, foi posto os valores 

de fiabilidade apenas para a região Nordeste do Brasil, o material foi aplicado as  crianças 

da região de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Outras escalas não atendiam 

ao contexto dinâmico e essencial, que se perseguia, que era avaliar pontos fortes e frágeis 

nas habilidades cognitivas em idade escolar. O Battelle, é um inventário desenvolvido 

com a função específica de avaliar as competências e habilidades funcionais básicas das 

crianças que não apresentam DI e das que apresentam, em fase escolar entre zero e oito 

anos, apresentando um perfil das habilidades, o qual vem acompanhado de um 

diagnóstico. Essa bateria serviu para estruturar o programa de intervenção PIAE. 

O Battelle (Newborg, Stok, Wnek, & Svinicki, 1984) apresenta diversas vantagens 

das que destacamos, três muito importantes. A primeira é que se trata de um teste 

disponível para avaliar as cinco áreas de habilidade básica da criança (motricidade, 

linguagem, cognição, adaptativa e pessoal/social) e que pode modificar-se para ser 

aplicado a crianças com deficiências, tanto físicas como intelectuais ou sensoriais. 

Segundo, a análise que faz do desenvolvimento da criança se baseia em cada subárea que 

avalia e permite detetar que, em algumas subáreas, a criança pode desenvolver-se muito 

bem, porém em outras não; A segunda, não apresenta uma imagem demasiado pessimista 

da criança porque permite destacar fortalezas e debilidades. O terceiro, identifica-se com 

o curriculum da educação infantil até 2º ano fundamental, o que se avalia no teste é o 

mesmo que a criança deve desenvolver na escola e vice-versa, assim é possível fazer um 

diagnóstico do perfil que a criança apresenta, em relação a seu desenvolvimento escolar. 

A bateria está composta por 341 itens distribuídos em 22 subáreas, cuja 

configuração está proposta do seguinte modo: cinco áreas específicas de habilidade que, 

por sua vez, têm várias subáreas e estas estão formadas pelos itens que se agrupam nas 

subáreas com dupla finalidade: 
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 definir o padrão de cada subárea, é, definir cada aspeto que se deseja avalia; 

  a avaliação das habilidades específicas, avalia-se somente a habilidade desejada, 

a habilidade cognitiva. 

Depois de copiar os dados, faz-se a avaliação por meio da pontuação direta, o 

percentil, a desviação típica e a idade intelectual. Estes dados permitem pôr em relevo o 

desempenho da criança no momento atual, dentro da área específica que se está avaliando. 

Uma vez obtido cada um dos dados de pontuação direta em cada subárea, o examinador 

obtém os valores normatizados através das tábuas que se proporcionam no teste, obtendo-

se a classificação da criança em cada subárea.  

Assim, observa-se o perfil de desempenho das habilidades em cada área, com o 

intuito de se conhecer o total geral do desenvolvimento da criança. Para realizar 

corretamente estas ações, é preciso que se compreenda a estruturação do Battelle, 

procedimentos e processo de avaliar crianças com DI., vamos expor alguns aspectos 

importantes desta estruturação. 

 

10.1. Áreas, subáreas e itens do BDI 

 

No Battelle, considera-se que, a criança obtém as habilidades ou condutas críticas 

em certa ordem, isto é, a aquisição de cada conduta sucede depender da aquisição da 

conduta precedente. Portanto, a estruturação do Battelle utiliza duas categorias: o 

conceito de marco do desenvolvimento e a elaboração de itens. 

Na primeira estratégia os conceitos de marco, são estabelecidos grupos, reunindo 

os que se referem à mesma habilidade. Em cada grupo, forma-se uma sequência de 

condutas, as quais indicam a forma como estes comportamentos são adquiridos pela 

criança regular, nas diferentes idades de desenvolvimento.  

Assim, formam-se as cinco áreas de habilidades (pessoal/social, adaptativa, 

linguagem, motora e cognitiva), que são distintas, porém estão interrelacionadas com a 

obtenção do perfil de atitudes comportamentais. Dessa forma, a identificação dos marcos 

levou os autores da escala a organizar os itens, dentro de cada área em grupos menores, 

constituindo as subáreas. Com isso, foi facilitada a tomada de dados referentes às 

habilidades específicas de cada área. 
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Além disso, a segunda estratégia, elaboração dos itens, permite avaliar as condutas 

críticas. Isto é, a escala estabelece um procedimento normalizado para aplicação de cada 

item, quando é possível e se considera conveniente, somam-se as adaptações para as 

crianças com deficiências. Os itens se distribuem em 10 (dez) categorias que atendem à 

idade que compreende, desde o nascimento até oito anos. Estes itens seguem uma 

sequência baseada na ordem em que aparecem as condutas no desenvolvimento normal. 

O nível de dificuldade ideal, para cada item, baseia-se no critério geral de que, se supera 

o 75% das crianças normais de uma idade determinada, assinala-se a referida idade. 

 

10.2. Área cognitiva do BDI 

A área cognitiva está formada por 56 itens que contemplam habilidades e 

capacidades do tipo conceitual. As condutas avaliadas nesta área se agrupam em quatro 

subáreas. 

DISCRIMINAÇÃO PERCETIVA - Onde os primeiros itens avaliam as interações 

sensoriomotoras ativas da criança, com seu meio ambiente imediato. Algumas delas 

se consideram de natureza social (como a exploração do seu corpo e a exploração 

dos traços faciais do adulto) e proporcionam à criança experiências que contribuem 

para o desenvolvimento posterior do conceito de si mesmo e de algumas habilidades 

de interação. Os últimos itens avaliam a capacidade para discriminar as 

características dos objetos (tamanho, forma, movimento) e responder seletivamente 

a elas. 

MEMÓRIA – Avalia a capacidade da criança para recuperar informações quando 

lhe dão pistas adequadas. 

RACIOCÍNIO E HABILIDADES ESCOLARES – Avalia as habilidades de 

pensamento crítico que a criança necessita para perceber, identificar e resolver 

problemas; analisar e valorizar os elementos de uma situação, os componentes que 

faltam, as contradições e as incoerências; julgar e valorizar ideias, processos e 

produtos. Também aprecia as capacidades necessárias para se conseguir um bom 

rendimento na escola, com relação à: leitura, escrita e matemática. 
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DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL – Contempla a capacidade da criança 

para captar conceitos e estabelecer relações. Por exemplo, comparar objetos, tendo 

em conta características (cor, forma, tamanho) ou propriedades físicas (peso); 

relacionar objetos e acontecimentos, em função de sua posição no tempo ou no 

espaço (estabelecer a sequência de acontecimentos habituais, segundo o momento 

em que tenham ocorrido e ordenar objetos) e reunir partes de um todo (por exemplo, 

quebra-cabeça). Também avalia a capacidade da criança para agrupar e classificar 

objetos similares e identificar as semelhanças e diferenças existentes entre eles, a 

partir de características, funções ou atributos comuns (por exemplo, agrupar todas 

as peças vermelhas e todas as coisas que se podem comer). Nessas áreas, valorizam-

se, também, as capacidades da criança para reconhecer algumas propriedades dos 

objetos (longitude e superfície) que permanecem invariáveis ante a distorção 

percetiva. 

Um aspeto importante é que essa bateria possui uma base comportamental própria 

de aplicação e pontuação e quando a amostra é grande, primeiro aplica-se uma prova 

“Screening”, a fim de detetar de forma rápida e econômica o nível de desenvolvimento 

das crianças para, em seguida, determinar a área ou as áreas em que a criança precisa de 

uma avaliação completa. 

Em síntese, o processo de avaliação consiste na aplicação de uma prova estruturada, 

uma entrevista com os pais e professores e um registro de observação. Com as três 

informações obtidas, mediante estas fontes, aportam pontuações distintas, ou seja, a 

pontuação final da criança parte destas três importantes fontes. Assim, a valoração da 

informação que se obtém em cada fonte de informação tem em conta, tanto as habilidades 

que a criança começa a adquirir, como aquelas já desenvolvidas. Por isso, valoriza-se 

mediante três níveis de pontuação (0, 1 e 2). Dessa forma, os dados obtidos servem de 

base para localizar a criança em um nível de escolaridade adequado as suas habilidades. 

O enfoque que este inventário propõe não é selecionar as crianças que estejam mais 

ou menos capacitadas para uma tarefa, senão, mostrar de uma forma holística, como se 

encontra o nível de desenvolvimento nas áreas de habilidades específicas e, assim, 

orientar a intervenção. 
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Pelos motivos apresentados, considera-se que o Inventário de Desenvolvimento 

Battelle é muito apropriado para os propósitos desta investigação quase experimental, 

mas também de necessidade para outras populações com deficiência intelectual, o que 

levou com que fosse feita sua tradução deste inventário para Língua Portuguesa 

(Experimental). Depois de traduzido, foi aplicado a 63 crianças que não apresentavam 

déficit intelectual (meninos e meninas) para que fosse observado o desempenho, e 

compreensão da bateria. É um teste de compreensão lógica, fácil e acessível, tanto para 

crianças que não apresentam Déficit Intelectual (DI), como para as mães e professores 

que participaram do projeto.  
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11. MATRIZES PROGRESSIVA DE RAVEN (COLORIDO) 

O Raven foi criado para valorizar a inteligência não verbal dos sujeitos que 

apresentam certas carências intelectuais. É uma prova livre de influências culturais e 

educativas (Raven, 1956). Com sua aplicação, é possível ter um quadro da Idade Mental 

(IM) e o grau de equivalência da capacidade intelectual. A outra vantagem é um teste 

fácil e de rápida aplicação, além de ser simples para correção, mostrando ser útil para 

investigação de crianças com Deficiência Intelectual (DI). 

O conhecimento científico e histórico dos testes de Raven iniciou-se com a criação 

da Escala Geral (SPM), destinada a cobrir todo âmbito de aplicabilidade, desde as 

crianças ou os sujeitos com baixa dotação aos adultos de dotação elevada. Posteriormente, 

esta aplicabilidade se estendeu para facilitar sua utilização a sujeitos de nível inferior 

(adultos ou criança), mediante a escala colorida (CPM), ou a sujeitos de dotação elevada, 

mediante a Escala Superior (APM); a primeira estava destinada a quem, na escala geral, 

ocupava o primeiro quartil e a segunda a quem, na SPM, ocupava o último quartil. 

Terá surgido bastante confusão quanto ao conteúdo do significado dos termos 

inteligência, fator “g”, capacidade de educação, capacidade de reprodução, capacidade 

geral e capacidade para resolução de problemas. O desconhecimento das relações entre 

estes conceitos básicos tem levado a uma defeituosa e inapropriada ampliação e 

interpretação dos testes. 

Com efeito, o fator “g” é um construto útil em uma área importante, porém limitada 

das capacidades humanas, que é a noção popular de “capacidade geral”, a qual assume o 

conceito de “Idade Mental”, implicando no conhecido “Quociente Intelectual (QI)” e as 

conexões reconhecidas, na prática educativa e de seleção de pessoas, entre “capacidade 

geral” e (QI). 

Diante do exposto, o Raven está destinado a inferir a capacidade de educação de 

relações e esta implica a atitude para dar sentido a um material desorganizado ou confuso, 

para manejar construções claramente não verbais, que facilitam a captação de uma 

estrutura complexa. Trata-se de ir mais além da perceção simples de algo que é obvio; é 

um tipo de intuição ou perceção de golpe da “solução do problema”. 
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Spearman (1927) já havia observado que a natureza, a origem e os efeitos desta 

capacidade eram diferentes da que exige a “reprodução” (domínio, recordo e expressão) 

de material cultural de tipo verbal, ou seja, desse fator ‘cristalizado’ ou cultural. Ambos 

os aspectos da inteligência estão relacionados, porque a perceção e o pensamento 

dependem, geralmente, de construtos adquiridos, e a capacidade de absorver informações 

depende da contínua habilidade para encontrar significado em um conjunto confuso de 

dados. 

Em 1936, J.C. Raven iniciou a elaboração de uns testes que ajudassem a definir as 

origens genéticas e ambientais da conduta inteligente e que fossem de fácil aplicação, 

pontuação e interpretação. A intencionalidade, como foi indicada nos parágrafos 

anteriores, era medida da capacidade educativa; assim, quando esta se põe em marcha 

exige, em primeiro lugar, uma perceção contextual, uma impressão ‘holística’ ou’ 

gestáltica’ da informação apresentada. Desse modo, sem esquecer que a deteção de 

qualquer problema implica uma perceção contextual, na tarefa que exigem as Matrizes de 

Raven, o sujeito constrói um “esquema” da realidade. No mais, esse sujeito capta a 

essência do conjunto e as implicações que têm umas partes em outras para, mais adiante 

de um enfoque analítico, ver o todo como um problema. Em definitivo, trata-se de pôr em 

exercício a capacidade de deduzir relações entre umas partes não conectadas de modo 

óbvio. 

Se o sujeito não atua, desde uma análise, para captar o problema como um conjunto, 

então tenta completar o espaço vazio com cada uma das partes ou alternativa de resposta. 

A análise exige “ver” a inter-relações do conjunto (linhas, círculos, quadrados, retângulos 

ou triângulos), momento em que intervém a experiência e a aprendizagem, aspectos 

culturais amplamente difundidos entre os sujeitos que contestam o teste e, quando estes 

aspectos são dominados. A variabilidade dos resultados do Raven provém da capacidade 

analítica ou educações de relações. 

Quando se pergunta ao sujeito pela tarefa realizada no ‘Raven’: o processo não tem 

normalmente uma verbalização simples, porque o sujeito opera a golpes de intuição, de 

visão rápida do problema e de sua solução. Esse é o teste Matrizes Progressiva de Raven. 
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Cientificamente, os Testes Matrizes Progressivas de Raven não são, a juízo do 

autor, uma medida do fator ‘g’ nem tampouco da ‘inteligência geral’, ainda que seja uma 

das melhores estimações disto, porque a capacidade educativa está na base destes 

construtos. O feito de que duas variáveis estejam muito relacionadas não permite supor 

que elas sejam a mesma coisa (estatura e peso estão correlacionados, porém não se pode 

afirmar que apontem para a mesma variável). A inteligência geral exige além da 

capacidade educativa, outros acompanhantes atitudinais. 

Segundo Pain (1976) e Feuerstein (1978), desde a expectativa da avaliação 

dinâmica, a avaliação com esta escala é dirigida a valorizar as funções, as operações e as 

estratégias deficientes nos sujeitos, assim como direciona-se a ensinar habilidades ou é 

pré-requisito do pensamento.   

 

11.1. Estrutura 

A estrutura do Raven conta com três séries (A, Ab, B), cada uma composta de 12 

itens. A tarefa do teste consiste em que a criança deve eleger a resposta idônea, que 

completa a matriz ou faça a analogia figurativa, isto de forma analítica. No quadro 

seguinte, são descritas as pontuações utilizadas no Raven colorido 

PONTUAÇÃO DIRETA-PD 

Pc 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos *Pc 

95 17 19 24 32 34 36 95 

90 16 18 23 30 32 34 90 

75 14 16 20 26 29 31 75 

50 12 14 17 22 25 27 50 

25 11 12 13 18 21 23 25 

10 9 10 12 14 17 20 10 

5 6 7 10 12 15 17 5 

N 

Med 

D.t. 

161 

122,40 

2,53 

174 

14,22 

2,96 

201 

17,41 

4,29 

181 

21,88 

6,22 

256 

24,68 

5,95 

218 

26,87 

5,41 

N 

Med 

D.t. 

QUADRO N. º 2 – Pontuação no Raven Colorido (Pc= percentil). 
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Dessa forma, para aplicação prática da Escala Raven Colorido em escolares, é 

considerado mais conveniente, tomar como critério de classificação, a idade cronológica 

(IC) do sujeito e, se são construídas pontuações para as idades de 4 (quatro) a 9 (nove) 

anos. Assim, pode-se utilizar este teste até em crianças com idade de quatro (4) anos, no 

entanto, esta provavelmente, pode estar por debaixo do “solo” do teste, e os resultados de 

uma aplicação prática deveriam tomar-se de modo provisional, já que poderiam refletir, 

mais que um nível intelectual, o grau de culturalização do sujeito.  

No quadro 3 mostra-se o processo de aplicação do Raven colorido. O resultado da 

sua aplicação demonstrou que as crianças com Deficiência Intelectual (DI) evidenciavam 

a característica clínica de deficiente intelectual e que as curvas de distribuição das 

pontuações eram “assimétricas”, enquanto que, nas crianças que não apresentam déficit 

intelectual, eram “simétricas”. 

ELEMENTO APLICAÇÃO 

 

APLICAÇÃO 

 

É aplicado individualmente. Usa-se um caderno de teste com as três 

séries e são apresentandos os desenhos à criança, para que ela indique 

que peça das que estão debaixo deve ser posta no espaço de cima para 

completá-lo. A primeira e a segunda folha devem ser bem explicadas 

para assegurar que a criança compreendeu a tarefa do teste, em especial, 

quando se aplica em crianças com deficiência intelectual, as quais 

apresentam um nível de incompreensão, tanto da relevância do teste, 

como do material exibido. 

 

PONTUAÇÃO E 

CORREÇÃO 

 

O Raven colorido apresenta um sistema de pontuação onde cada resposta 

correta equivale a um (1) ponto, cada série são doze (12) pontos, 

totalizando 36 pontos, no geral. Depois, o avaliador soma as respostas 

corretas obtidas pelo sujeito em cada coluna A, AB e B. Em seguida, 

somam-se as pontuações obtidas nas três colunas e, assim, obtém-se a 

pontuação total. Com este resultado, será obtido o percentual que 

mostrará o grau intelectual. Esta prova pode ser aplicada com tempo livre 

ou pré-fixado. 

 

QUADRO N.º 3 - Processo de Aplicação do Raven Colorido. 
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12.  DESENHO METODOLÓGICO DO PIAE  
 

O PIAE (2006) foi criado diante da realidade de carência educacional que as 

crianças com Deficiência Intelectual (DI) apresentavam, o que dificultava sua inclusão 

na escola regular e a impedia de desfrutar do que o meio social lhes ofertava. As 

dificuldades enfrentadas por elas, ao tentarem se adaptar ao ambiente escolar, a fim de 

construir conhecimentos e relacionar-se com o mundo, foi o que motivou a criação desse 

programa e, para que pudesse atender às suas demandas,  suas normativas e fatores de 

fiabilidade estão na tese (Inclusion escolar de niños con síndrome de Down baseada en el 

Plan Individual de Apoio Educativo - Dauri Lima do Nascimento, Salamanca, 2003) .  

Desse modo, entendendo que a inteligência é reconhecida como a capacidade geral 

do indivíduo adaptar-se às situações novas, mediante procedimentos cognitivos 

adequados, o PIAE utilizou-se da observância dos princípios cognitivos, que o levou a 

formular, desde os conteúdos, objetivos gerais e específicos, até o modelo de 

aprendizagem (Dauri, 2006, p. 56). 

Epistemologicamente, o PIAE verticalizou ainda mais as questões do conhecimento 

e da aprendizagem, as protagonizaram outros aspectos que, mesmo não sendo fatores que 

determinam a subjetividade dos sujeitos, no programa, são considerados importantes, tais 

como a genética e o meio ambiente, por contribuírem com o desenvolvimento evolutivo 

do ser.  

A genética produz os aspectos da hereditariedade e influencia tanto o fenótipo, com 

interferência mais visível, quanto o genótipo. De certa maneira, desencadeia uma série de 

situações vivenciais, imprevisíveis e próprias de cada indivíduo, que deverá enfrentar os 

percalços, durante todo seu período de vida.  

“O ambiente e seus contextos, junto aos diversos estímulos que proporcionam, são 

o que promove a interação, o equilíbrio e as relações durante o processo de adaptação ao 

mundo e, mediante esses aspectos firmados, denota-se que o indivíduo, deficiente ou não, 

sempre está procurando superar a si mesmo” (Dauri, 2006. p. 98). 

Notadamente, o pensamento da criação do PIAE não só está relacionado à 

inteligência e à cognição, mas também à conduta inteligente. No caso, a inteligência como 

a capacidade geral do indivíduo adaptar-se a situações novas, mediante procedimentos 

cognitivos adequados. Nesta conceção, pode-se dizer que a natureza da conduta 
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inteligente está direcionada a um objetivo, ou à adaptação às demandas do meio. O 

propósito inicial, portanto, foi preparar um Plano de Intervenção para as crianças com 

Deficiência Intelectual (DI) e síndrome de Down (SD), na possibilidade de que pudessem 

desenvolver estratégias cognitivas que permitissem, assim, desempenhar uma conduta 

adaptada ao seu ambiente e pudessem apresentar um desempenho intelectual cotidiano, 

“quase semelhante” a algumas crianças ditas regulares. 

Neste desenho, o PIAE tem como objetivo utilizar-se da aprendizagem mediada 

e propiciar situações que permitem que a criança coloque em prática seus conhecimentos, 

e desenvolva as suas habilidades funcionais. Assim, no plano de intervenção, utilizado 

por este programa, apresentou-se tarefa aplicada aos objetivos definidos, a fim de 

identificar uma série de capacidades que o indivíduo já possui (esquemas), são supostos 

pré-requisitos, em suas condições anteriores, para alcançar uma posição superior. Sendo 

portanto, ensinados desde pequenos, passos sequenciais, no intuito de apresentar todas as 

tarefas, buscando trabalhar na criança a sua capacidade de resolver problemas só ou com 

apoio dos colegas ou do professor (Dauri, 2006, p. 78). 

 

12.1.  Bases edificantes do PIAE  

No contexto em que se edificaram as bases do PIAE, o plano de trabalho procurou 

aprofundar os conhecimentos na aceção de focar e obter novas técnicas, assim como 

propiciar a introdução de processos, em que os conteúdos aplicados pelo educador 

pudessem ser oferecidos de modo agradável e motivador.  

É sabido que criança que conta com a ajuda personalizada de um adulto motivado 

para realizar uma determinada tarefa, aprenderá possivelmente mais depressa a executá-

la. No entanto, este aspeto, de assessorar uma criança para sua aprendizagem, necessita 

de perseverança e continuidade, por parte do educador. Ademais, de uma programação 

graduada e individualizada, como se edificou o PIAE. Isso consiste em ir “dando pistas” 

para que as crianças com Déficit Intelectual (DI) possam solucionar os problemas e que, 

de modo sistemático e progressivo, facilite situações, com o propósito de que a criança 

se torne autossuficiente nas realizações das tarefas propostas. 
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Outro fator básico é a aprendizagem sendo proporcionada com a interação dos 

colegas, baseado na teoria de que “é melhor um modelo parecido a nós mesmos, para 

ocasionar a conduta desejada, a querer criar um modelo perfeito”. Observa-se que as 

tarefas realizadas, com os colegas regulares (em cooperação), podem produzir nas 

crianças com estes déficits vantagens à sua aprendizagem. As crianças com déficit 

intelectual, são contempladas trabalhando-se as 5 áreas básicas do desenvolvimento 

apresentada no PIAE (Brown & Palinscar, 1988; Das, 1979; Florez, 1983, 1991, 1997; 

Gow, 1987; Lambert & Rondal, 1979; Lopes, 1983; Luria, 1961; Piaget, & Inhelder, 

1977; Vygotsky, 1978): 

1. Área pessoal-social;  

2. Área da motricidade: grossa e fina;  

3. Área adaptativa;  

4. Área da linguagem: expressiva e recetiva e área cognitiva.  

É importante se ter em mente, que os meios mais utilizados no ensino de pessoas 

com Deficiência Intelectual são, em regra, do tipo condutual. Porém, deve ser dada 

atenção ao desenho didático-metodológico deste plano de intervenção - PIAE onde foram 

apresentadas tarefas aplicadas aos objetivos definidos principalmente no contexto 

educativo como as relações matemáticas, também na identificação de uma série de 

capacidades cognitivas que o indivíduo já possui, nas condições anteriores (esquemas), 

para alcançar a um patamar superior. Segundo Piaget (1977, p. 55) “em relação aos 

esquemas, o sujeito não aprende nada se não tiver em seu esquema algum resquício do 

que está sendo ensinado”.  

No PIAE reconhece-se este aspeto e ensinam-se pequenos passos sequenciais para 

levar a termos cada tarefa oferecida, assim como se busca que a criança trabalhe sua 

capacidade de encontrar e resolver problemas só, ou com ajuda de companheiros e/ou do 

professor, sempre no processo de cooperação. 
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  12.2. Três enfoques cognitivos e um enfoque condutual 

No PIAE, existem quatro (4) enfoques relacionados ao aprendizado da criança, aos 

quais o educador ou o leitor deve estar atento, pois, apesar de no texto o autor analisar 

algumas abordagens, a teoria desenvolvida é a cognitiva holística, que trabalha com três 

enfoques cognitivos, e um enfoque condutual. Os 3 enfoques cognitivos são: 

1. Processo Simultâneo e Sucessivo – PSS: É aquele enfoque cognitivo em que as 

estratégias simultâneas e sucessivas se ensinam, por meio de tarefas de conteúdos livres 

que não carecem de contrapartida acadêmica, a fim de permitir que o ensino das 

estratégias e processamento fique livre das limitações e conotações negativas do enfoque 

acadêmico (Dauri, 2006, p. 42). 

Para melhor compreensão e entendimento do PSS (Processo Simultâneo e 

Sucessivo), vale destacar que existem três passos do processo de formação que implicam 

numa “interação dinâmica” (Conway, 1985) entre o educador e o aluno, na qual se 

estimula a verbalização: 

1. A estratégia se ensina por separado, utilizando tarefas de formação 

relativamente “livres de conteúdos”, para garantir que as estratégias de 

processamento sejam perfeitamente compreendidas 

2. Atrás da aquisição da estratégia por meio de tarefas “livre de conteúdos”, o 

aluno tenta alternar estas tarefas, como exemplo, medida de “transferência 

próxima” a nível executivo mais que em nível de tarefa. 

3. O aluno aborda tarefas de conteúdo específicos em campos como: a leitura e as 

matemáticas como aplicações de uma “transferência longe” da estratégia de 

processamento. 

O indivíduo pode empregar uma ou umas destas estratégias para qualquer tarefa, 

dependendo tanto do seu modo habitual de processar a informação ou do seu estilo 

cognitivo, como parte das exigências cognitivas da tarefa. Conjuntamente com a 

utilização de capacidades para planificação, essas estratégias fornecem um método para 

processar qualquer tarefa (Das, 1985) argumentam que a eficácia da aprendizagem pode 

depender, em parte, da seleção apropriada de estratégias de processamento da informação 

por parte do aluno. 
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É aquele enfoque cognitivo, em que “os alunos dão forma a sua conduta, com o 

apoio de um professor mediador que gradualmente se retira do contexto da aprendizagem, 

ao sentir que a criança está mais competente, dominando a situação” (Dauri, 2006, p. 53); 

baseia-se no conceito interativo do andaime ministrado por uma pessoa treinada 

(Vygotsky, 1978. p. 23). Os componentes deste enfoque são: 

1. O ensinamento – é dividido em grupo e se incentiva a discussão. 

2. O professor – expõe um modelo aberto, explicito e concreto, mostrando os 

processos subjacentes, tais como material a ser usado, formulação de perguntas, 

classificação de casos com duplicidades e predição do resultado futuro. 

3. Os processos – os processos subjacentes se modelam em contextos apropriados, 

não como habilidades soltas ou descontextualizadas. 

4. Aos alunos novos – ensina-se a necessidade de intervenção estratégica e as 

categorias úteis de determinadas estratégias e mostra-se que estas estratégias 

usadas se dão bem com ele. 

5. Responsabilidade – A responsabilidade das atividades se transfere aos alunos 

enquanto estes estão dispostos a aceita-las, porém esta transferência se faz 

gradualmente para que os alunos enfrentem continuamente desafios cômodos. 

2. ER (Ensino Recíproco): se apresenta como metacognitivo, tendo em vista o fato 

de que é informada detalhadamente, aos alunos, a natureza das estratégias, sua eficácia e 

sua categoria de utilidade. Baseia-se na experimentação por parte dos alunos e o 

encaminhamento ministrado pelo professor é flexível ao desenvolvimento de suas 

habilidades. Assim mesmo, o educador desempenha um papel de um treinador amoroso, 

compreensivo, cujo objetivo é que o aluno adote habilidades essenciais de um modo mais 

pleno possível (Dauri, 2006). 

3. Solução Autodidata de Problemas – SAP (Gow, 1987): É outro enfoque 

cognitivo que está fundamentado nos trabalhos de Luria (1961) e Vygotsky (1978). O que 

está sublinhado no SAP (Solução Autodidata de Problemas) é que a aprendizagem é uma 

interiorização progressiva de instruções explícitas e abertas, baseada na linguagem e 

dirigida a si mesmo (Dauri, 2006). 

4.  
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Com efeito, dentro de um conceito dinâmico, o objetivo é ensinar aos alunos a 

programar verbal e explicitamente seu pensamento Gow, (1987, p. 32). Assim, o 

componente de verbalização da SAP (Solução Autodidata de Problemas) deriva do ensino 

autodidata, segundo a prática de Meichenbaum (1977). As autoverbalizações são gerais 

ou específicas. Aquelas centram a atenção do educando em uma tarefa que responde ao 

questionamento “Que tenho que fazer?” e sugerem a definição e a planificação do 

problema “Como vou fazê-lo?”, o que leva à verbalização específica que guia os alunos, 

ao longo da tarefa. Dessa forma, a combinação de verbalizações gerais e específicas 

parece favorecer uma maior capacidade adaptativa (Gow & Ward, 1985). 

5. Enfoque condutual de (Snell, 1983): Destaca que as “habilidades para as diversas 

áreas já referidos, que se pretende ensinar venham definidas em termos mensuráveis e 

observáveis de conduta, condições ambientais e padrão de execução” (Snell,1983). Essas 

habilidades são “analisadas por tarefas, dividindo-se em subhabilidades essenciais que 

são, em seguida, organizadas em sequências de instrução e cuidadosamente dispostas. 

Para ensinar estas habilidades à criança, utilizam-se técnicas educativas condutuais de 

formação, indicações, controle de estímulos, reforço e encadeamento. Dessa forma, as 

sugestões e os reforços vão desaparecendo, logo que a criança dá início às respostas 

significativas, até deixar de usá-lo” (Dauri, 2006, p. 19). 

 

12.3. Fundamentos e princípios do PIAE  

Para desenvolver as habilidades cognitivo funcionais, o PIAE possui uma estrutura 

que conta com os fundamentos da Psicologia e princípios da Pedagogia. “Os 

Fundamentos Psicológicos criam situações de adaptações e avanço do aluno que vai 

desenvolvendo condutas cada vez mais adaptadas e que geram o avanço evolutivo.  

Ademais, os princípios pedagógicos estão divididos em três ações: o Plano Aberto; a 

Instrumentalização e a Promoção de globalização e aprendizagem, que são as formas de 

aplicabilidade das atividades e a forma de avaliação da ação” (Dauri, 2006, p. 47). O 

PIAE foi criado, pela integração destes três conjuntos, como podemos constatar na figura 

seguinte: 
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Figura N.º 4 – Base do PIAE 

 

Habilidades adaptativas - referem-se aos aspectos organizacionais dos conteúdos 

creditados, referentes à adaptação à vida pessoal, adaptação para lidar no lar e a adaptação 

à vida na comunidade. Reflexiona o conteúdo nestes três planos relacionados à condição 

de apoiar o direcionamento e o desenvolvimento, a partir dos critérios pessoais de 

socialização, da vida no lar, na perspectiva de ajudar criança com Deficiência Intelectual.  

A vida no lar faz referência ao desenvolvimento de cuidados que se deve ter com a 

limpeza, com a alimentação, a saúde, a higiene e a vida sexual. Além do aspeto 

organizacional no lar, são importantes a manutenção, a segurança e o lazer. Ademais, 

dentro da adaptação à comunidade, está o aspeto de interação e adaptação interpessoal 

(tipo de inteligência) com o meio, viagens, e controle emocional. Processos cognitivos, 

estes mediam a linguagem, os aspectos motrizes e o desenvolvimento do intelecto de cada 

criança. 

O Inventário de Desenvolvimento Battelle – BDI, tipo de teste utilizado para 

criança com idade de zero a oito anos, ele gerencia uma série de situações relevantes ao 

desenvolvimento, ou seja, revela situações prováveis do intelecto, que a criança apresenta 

em cada nível transitório de idade, inclusive a capacidade e a habilidade de resolver 

problemas. 

Currículo brasileiro - do Pré-escolar (no contexto da educação no Brasil), até o 

segundo ano do Ensino Fundamental, período em que são identificadas as formas de 

desempenho em cada nível de idade, proporcionando à criança o reconhecimento do 

alfabeto, o aprendizado da matemática inicial, a formação de palavras, a leitura e o 

conhecimento de símbolos. 

PIAE

HABILIDADES  ADAPTATIVAS 
E PROCESSOS COGNITIVO 

CURRÍCULO  
BRASILEIRO

BATTELLE
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Foi a partir dessas ações que o PIAE “foi elaborado e adaptado, a fim de atender às 

necessidades educativo-sociais das crianças com Deficiência intelectual (DI), para que 

elas pudessem ter compreensão significativa sobre o modelo de ensino ao qual estão 

sendo submetidas, dando respostas, tanto condutuais como cognitivas” (Dauri, 2006, p. 

102).  Também foi preciso “relacionar a Idade Mental (IM) com Idade Cronológica (IC) 

das crianças, para que fossem organizados os esquemas dos conteúdos que foram 

distribuídos nas cinco áreas” (Dauri, 2006, p. 36). 

 

RELATIVO À AVALIAÇÃO - no PIAE foram elaborados três registros:  

 Registro Geral, no qual estão todos os dados do Programa Individual de Apoio 

Educativo, com a quantificação do aluno, para que o professor tenha acesso de 

forma completa;  

 Registro acumulativo, em que são quantificados os dados obtidos pela criança em 

cada área; 

 Registro de Sugestão, em que são feitas as observações pelo educador, a fim de 

melhorar o desenvolvimento do Programa Individual de Apoio Educativo.  

Quanto à metodologia do Programa, é simples, exige-se atenção e conhecimento do 

professor sobre o PIAE e que ele se dedique a motivar a criança com Deficiência 

Intelectual (DI) e saiba preencher corretamente o quadro de avaliação, pois é onde estará 

determinado, se as crianças que apresentam Deficiência Intelectual (DI) resolveram as 

atividades propostas e obtiveram avanços significativos (Dauri, 2006, p. 28). 

De posse desses conhecimentos sobre o programa PIAE, fica até fácil entender a 

proposta de se trabalhar com crianças com Deficiência Intelectual (DI), alunos de escolas 

públicas, e cujo desempenho das funções cognitivas estão bastante comprometidos e 

necessitando de uma ação educacional em que os educadores se revezem, na premissa de 

conseguir ativar a área cognitiva, com o fito de desenvolver melhor sua capacidade 

intelectual, a fim de solucionar problemas, principalmente na área educacional. 
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Todo o enfoque desta tese está em reativar as funções cognitivas, durante cinco (5) 

dias da semana, em dois semestres letivo, em alunos com DI, espera-se, que comece a 

discernir seu lugar no espaço escolar e social, melhorando assim as outras áreas 

constituintes, como a linguagem, a motricidade, o desempenho pessoal/social e a 

adaptação. Isso, porque as funções cognitivas interferem profundamente em todas as 

ações comportamentais, daí justifica-se o fato de o PIAE reunir os aspectos cognitivo-

holístico com o condutual, fazendo, desta maneira, uma ponte para o desenvolvimento 

global da criança deficiente ou regular. 

Desta forma, relacionando ao que foi previamente trabalhado, deve-se salientar os 

contextos da área cognitiva, excetuando-se as outras áreas, tendo em vista que nela é onde 

os conteúdos estão estruturados, em seis grupos distintos (ver Quadro 4), onde cada qual 

dá indicações e prescrições, por meio de um conteúdo próprio. 

Subárea Organização dos Conteúdos 

Desenvolvimento da 

adaptabilidade 

Busca do objeto escondido 

Paradigmas do processo 

percetivo 

Cores; Tamanho; Peso; Som Formas; Resolução de 

problemas. 

Categorização dos 

conceitos Espácio-

temporal 

Conceito de espaço; conceito de quantidade; conceito de 

tempo, Moeda; resolução de problemas. 

Apreciação do 

Pensamento lógico 

Teoria dos conjuntos; 

Observação de outros conceitos. 

Condicionamento 

histórico matemático 

Vocabulário Básico e Expressões matemáticas; 

Representação de somas; Representação de subtração; 

Divisão; Multiplicação; Resolução de problemas. 

Conhecimento do 

contexto metrológico 

Conceitos prévios; classificar e Reunir objetos com mais 

de duas categorias; Medidas naturais de volume; Medidas 

naturais de Pesos Unidade de medidas; o tempo; 

Resolução de problemas. 

QUADRO N.º 4 - Conteúdo exclusivo da subárea cognitiva do PIAE. 
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 O primeiro conteúdo faz referência à conservação e à reversibilidade, ou seja, 

condições que estão presentes em crianças, aos 6/7 anos de idade. 

 No segundo conteúdo, inclui como aspeto fundamental a perceção e a 

discriminação, iniciando-se com as cores e seguindo com tamanhos dos objetos, peso, 

som, temperatura, tanto com objetos reais, como com imagens, utilizando-se todos os 

órgãos sensoriais. Também, dentro do nível percetivo, incluem-se as formas geométricas, 

as formas dos objetos, os contornos e a resolução de problemas precetivos, (uma das duas 

colunas basilares do cognitivo), tudo trabalhado didaticamente em uma perspectiva 

simples e contínua. 

 O terceiro conteúdo é de tipo organizacional, faz referência à orientação 

espacial/temporal e às noções de quantidade, por meio do qual são explicados os 

conceitos de espaço, tempo, quantidade e resoluções de problemas relativos a estes temas.  

O quarto conteúdo gira em torno do desenvolvimento do pensamento lógico, com 

a utilização da memória, dos conteúdos matemáticos e de aspectos práticos, acerca da 

resolução de problemas cotidianos.  

No quinto conteúdo, são abordados o vocabulário básico e as expressões 

matemáticas, para introduzir a criança em um ambiente prático e concreto, o que facilitará 

sua capacidade de compreensão, assim como ajudará a desenvolver sua compreensão em 

geral. 

 O sexto conteúdo refere-se ao conhecimento e à compreensão dos sistemas de 

medidas, onde são incluídos conteúdos, como relacionados a saber classificar objetos, as 

unidades de medidas e o tempo. Nessa subárea, também é importante a memória, tanto 

de curto como de longo prazo. 

Assim, a fim de propiciar e estimular a generalização e a transferência do 

aprendizado produzido no âmbito escolar, esse Programa Educativo, (PIAE), incorpora 

determinados elementos, entre os que destacamos: 

1. os mesmos conteúdos são trabalhados na escola e em casa;  

2. promoção de ensino em um ambiente natural com grupo natural, o grupo de 

classe, participação dos pais e “outros significativos”;  
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3. integração das variáveis, conduta, cognitiva, afetiva, linguagem, motora e 

adaptativa no treinamento;  

4. conteúdos relevantes, significativos e funcionais para meninos e meninas em 

idade escolar e para seus pais, professores e companheiros;  

5. aprendizagem dos conteúdos treinados nas tarefas entre sessões (Dauri, 2006).  

O PIAE está composto de 1.561 itens distribuídos em 5 áreas.  No Quadro 4 é 

apresentada a organização dos conteúdos da subárea cognitiva, fazendo notar a 

semelhança que existe entre as áreas do Battelle (BDI), o programa de intervenção PIAE 

e o currículo brasileiro do pré-escolar ao segundo ano do fundamental. 

 Assim, espera-se que este programa produza um ensinamento mais efetivo nas 

crianças com Déficit Intelectual (DI), o PIAE, por ter seus conteúdos dirigidos às áreas 

do desenvolvimento das habilidades cognitiva funcionais, está em posição de ser 

adaptado ao currículo do Pré-escolar até o 2º ano do Ensino Fundamental.  

Assim, é possível fazer uma avaliação, pois como segue o mesmo processo do Pré-

escolar ao 2º ano do Ensino Fundamental, percebe-se que está sendo produzido um 

desenvolvimento significativo nas crianças com Déficit Intelectual (DI). Contudo, 

saliente-se que aqui só vamos proceder na área cognitiva. 

Os professores do grupo de trabalho receberam sessões de treinamento cerca de 40 

horas, com o intuito de proporcionar-lhes conhecimentos e dotá-los das estratégias e 

habilidades técnicas necessárias para aplicação e avaliação do  PIAE  em suas classes. 

Cada professor aplicou o programa PIAE a dois alunos com deficiência intelectual, em 

aula, durante quatro (4) horas diárias, junto a todos seus companheiros da classe regular, 

todos os dias da semana e no AEE, no horário inverso ao da sala de aula regular, 

receberam também quatro (4) horas, três vezes por semana. 

O Processo de treinamento das funções cognitivas-condutuais implica entender que:  

a) O professor é o mediador ativo, que dirige e modifica a interação com o aluno, 

com o objetivo de conseguir a aprendizagem;  

b) O aluno com (DI) desempenha um papel ativo na aquisição, na organização e na 

planificação da informação; 
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c) O professor quase sempre prepara o material adaptando-o ao conteúdo do 

currículo escolar; 

d) Espera-se que haja uma mudança não somente nas funções cognitivas e 

adaptativas, mas também nas outras áreas do Programa Individual de Apoio 

Educativo;  

e) Este programa foi desenvolvido, buscando a interação verbalizada entre o 

professor mediador, o aluno com déficit intelectual como participante ativo, e os 

companheiros sem Deficiência Intelectual da classe, no apoio cooperativo e a ação 

direta dos pais no lar (Dauri, 2006). 

A aplicação do PIAE durou exatamente dois semestres letivos. Garantiu-se certo grau de 

uniformidade na prática, por meio do acompanhamento de professores, na apresentação 

de seminários e no desenvolvimento dos trabalhos, mensalmente, na sala de aula. Outro 

aspeto da aplicação do PIAE na sala de aula refere-se à diferenciação de quatro momentos 

chaves: 

Primeiro momento – Chegada do aluno. Faz-se uma oração e, em seguida, inicia-

se a correção do “dever de casa” do dia anterior, momento em que o professor vai 

a cada carteira e faz a correção, mostrando as possíveis falhas e, caso tenha 

acertado, o aluno é motivado. 

Segundo momento – Trabalha-se na sala de aula a área cognitiva, por meio da 

linguagem, da matemática, das ciências sociais e naturais, da higiene e da 

adaptação. Em seguida, ocorre um intervalo, momento em que um professor de 

Educação Física intervém, a fim de trabalhar a motricidade dos alunos.  

Terceiro momento – Inclui a orientação do asseio, o comportamento na 

comunidade, o respeito aos outros e o companheirismo. Tudo isto se faz em forma 

de pequenas histórias, com a atuação prática de todos os alunos, em classe ou em 

atividade extraclasse, como no momento em que é utilizado o AEE  

Quarto momento – Inclui a higiene corporal de cada aluno e um momento de 

descanso de todos, que permanecem em silêncio durante o sono. Após isso, 

finalmente, a professora entrega o “dever de casa”, dando-lhes algumas instruções 

simples. 
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A atuação da professora no primeiro e no segundo momento é bastante intensa para 

facilitar a compreensão das crianças e, especialmente, daquele com (DI), fazendo a 

aplicação do PIAE e ajudando-o na medida em que ele requer. Ademais, os que não 

apresentam (DI), no grupo, à medida que vão terminando suas tarefas, quase sempre 

ajudam os demais, com prazer.  

O terceiro momento apresenta muitas variações, pois as classes, muitas vezes, 

acontecem fora da sala de aula, ao ar livre, na biblioteca, na rua, no supermercado e, por 

isso, constituem um momento muito dinâmico e rico, o qual requer percepção, atenção, 

memória, raciocínio. Nesse momento, a atuação da criança com Deficiência Intelectual 

(DI) é igual a de todas as outras crianças e, quando não entende algo, a professora volta 

a explicá-lo, o que acontece, na maioria das vezes, por parte de seus companheiros, que 

orientam e ajudam para que compreenda o fato, por meio de uma linguagem igual a sua 

idade. 

Assim, percebe-se que, na medida em que a criança é mais ativa, o treinamento 

produz melhora efetiva em seus próprios processos cognitivos, tendo em vista que o aluno 

pode se expressar em seu comportamento. Por exemplo, na soma, a criança com 

deficiência intelectual, muitas vezes, dá respostas verbais a um problema cotidiano: a 

professora diz, “a segunda feira foi dia um (1), hoje é sexta feira”. Quantos dias são? 

Cinco. (5) Isso se dá por meio da intervenção do professor. 

Na realidade, a ação de trabalho dos conteúdos a serem aplicados pelo mediador 

(professor) a essas crianças, com DI não é ação fácil, mas torna-se adaptável, à medida 

que a criança começa a fazer interpretações verbais em relação às aulas e apresentar 

solução de problemas a que são submetidas.  

Há de se entender que, as crianças que não apresentam Deficiência Intelectual (DI), 

as perspetivas de entendimento e compreensão dos fatos, em situações cotidianas, são 

visivelmente muito mais observáveis, pois estas são quase que sistematizadas em relação 

a sua conduta de vida, conforme sua idade. Nas crianças com DI, isso não ocorre com 

tanta prevalência, pois inclusive sua Idade Cronológica (IC) e sua Idade Mental (IM) 

apresentam uma diferença de quase dois anos. O conteúdo trabalhado em classe, durante 

o ano letivo, segue agora na premissa do que se pretende com este programa o PIAE, para 

que haja o desenvolvimento, a melhora do desempenho intelectual e das habilidades 

cognitivas destas crianças na sua jornada diária pessoal e social. 
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Abaixo são destacados os conteúdos propostos na área cognitiva, os quais a 

professora terá em mãos e vai desenvolvê-lo com as crianças que apresentam DI. No 

manual, os conteúdos são propostos na forma de aula, com os quais o professor trabalha 

os objetivos operacionais e, em seguida, aplica o modelo de aprendizagem passo-a-passo. 

Cada conteúdo trabalhado é posto na folha de avaliação, indicando a performance da 

criança, nos conteúdos aplicados. Essa ação é desenvolvida durante os dois semestres 

letivo, além do trabalho desenvolvido, na sala de aula, estes alunos têm a cooperação das 

psicopedagogas do AEE aulas de conhecimentos gerais sem conteúdo didático. No 

quadro 5 mostra-se, de forma didática, o modelo esquemático de aplicação do PIAE, 

invocando os contextos em que são aplicáveis, assim como o enfoque cognitivo e o 

condutual. 

 

FIGURA N.º 5 -  Modelo esquemático da aplicação do PIAE.  Resumo do quadro 4. 

 

O PIAE é um programa educativo que será utilizado durante o período letivo em 

que as crianças com déficit intelectual estarão na sala de aula. Sua ação utiliza-se de dois 

argumentos básicos: o enfoque cognitivo e o enfoque condutual de Esnell que vão 

colaborar para o desenvolvimento e aumento do potencial das habilidades cognitivas e 

intelectuais que a criança possui, mas que não foram reveladas, pois a escola regular não 

aplica um programa de estimulação educacional, no seu atendimento, que é diferencial 

ao dos alunos da classe regular.  

APLICAÇÃO DO PIAE

ENFOQUE COGNITIVO

ER PSS SAP
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A diferença se produz no modo de apresentar as aulas, não no conteúdo. O PIAE 

busca trabalhar com os mesmos conteúdos que são utilizados com a criança de classe 

regular, mas com uma nova especificidade e dinâmica, atendendo a cada aluno individual, 

conforme seu potencial. Daí se utilizar de um objetivo operacional e um modelo de 

aprendizagem (passo-a-passo) que viabilizam a performance de cada aluno com 

Deficiência Intelectual (DI).  

A experiência no trato com crianças com DI, se infere devido às peculiaridades 

específicas deste coletivo, a união dos enfoques cognitivo e condutual parecem ser uma 

boa proposta para desenvolver as diversas áreas de habilidade cognitivas funcionais 

básicas destas crianças, por meio da utilização das estratégias de treinamento informado 

e treinamento controle. 

 

12.4. Procedimentos na aplicação do PIAE  

O trabalho de deteção e seleção alunos com DI, começou em agosto de 2015. Nesse 

mesmo ano, foram realizados as aplicações das provas (pré-teste) com Matrizes 

Progressiva de Raven e Inventário de Desenvolvimento Battelle – BDI para identificação 

do perfil de cada aluno. A intervenção se deu com 06 crianças da pesquisa, três meninas 

e três meninos. Em fevereiro de 2016, inicia-se o ano letivo no Brasil, começa a aplicação 

do PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo).  Entre fevereiro de 2016 a dezembro 

do mesmo ano, foi desenvolvida a investigação especificamente na área cognitiva do 

PIAE, com as crianças que apresentavam Deficiência Intelectual (DI).   

Ao final, foi aplicado o Pós-teste, com o mesmo material do pré-teste, na 

expectativa de avaliar se as crianças com Deficiência Intelectual (DI) haviam 

desenvolvido seu potencial de habilidades cognitivas e melhorado a capacidade 

intelectual, igual ao que se esperava para idade cronológica de cada aluno.  No início de 

janeiro de 2017, começaram os primeiros cálculos e análises de dados estatístico, 

enquanto que se continuava a revisão bibliográfica. 

A metodologia desenvolvida para a aplicação das duas provas segue o modelo 

determinado pelos autores do Battelle e Raven colorido, sendo que ambas estão 

padronizadas e normatizadas e com o critério de avaliar todos os seis (06) sujeitos da 

investigação e proceder com o diagnóstico do perfil.      
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Com isso, os professores pedagogos fizeram a intervenção com o PIAE na sala de 

aula regular e as psicopedagogas no atendimento do AEE. Como não havia uma 

quantidade maior de alunos com Deficiência Intelectual (DI), nos moldes  da experiência 

entre 7 e 8 anos, ficou impossível de se formar um grupo controle, pelo fato de que as 

crianças “normais” nesta série (2º ano do Ensino Fundamental), apresentavam um 

desenvolvimento cognitivo e educativo muito além dos da pesquisa o que iria mostrar 

uma disparidade astronômica em todos os níveis. Em contrapartida os alunos da classe 

eram em quantidade mínima, apenas dois alunos com DI por classe.  

A amostragem principal e determinante para os professores é que essas crianças, 

com DI, alcançassem um patamar próximo ao das crianças que não possuem limitações 

intelectuais, ou seja, seu desenvolvimento cognitivo seja significativo e próximo ao dos 

outros alunos, com mesmas idades cronológicas. 
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13. COLETA DE DADOS (Aspectos fundamentais e necessários) 

A coleta de dados da investigação, é feita a colheita do material que vai ser tratado 

e analisado posteriormente. Obrigatoriamente, deve ser sistemática, esquematizada e bem 

organizada, desde os primeiros passos ou etapas.  

Segundo Marconi e Lakatos (2003) há três aspectos fundamentais na apresentação 

dos testes:  

1. Fidedignidade;  

2. Validade;  

3. Operatividade.  

Os quais querem afirmar de que necessita em uma investigação, para ser aceita pela 

comunidade científica, que se mostre de forma nítida, confiável e com legitimidade. Os 

mesmos autores referem, assim com Gil (2002), que os indivíduos profissionais 

envolvidos no pré-teste não devem fazer parte da amostra final, quando são efetivamente 

analisados os resultados recolhidos para realização da investigação. Essa dinâmica foi 

seguida na investigação. Marconi e Lakato (2003) referem que o teste e questionário 

referenciados, são pelas suas características os mais utilizados na área em que se insere 

nas investigações – Ciências Humanas e Sociais (Cazau, 2006). Em vista dos objetivos e 

das hipóteses tratados nesta investigação. 

 

14. DADOS E AVALIAÇÃO – Inventario de Desenvolvimento Battelle (BDI) 

Na coleta de dados do pré-teste Battelle, a intensão fundamental foi verificar o 

potencial das habilidades cognitivas funcional, antes das crianças entrarem no programa 

de intervenção com o PIAE. 

O Battelle (padronizado) foi aplicado e corrigido por um psicólogo a uma 

população de 39 alunos com Deficiência Intelectual (DI), o que se deu do seguinte modo: 

o psicólogo, juntamente com uma assistente, apresenta o material de teste à criança e foi, 

gradativamente, perguntando-lhe sobre o que cada item propõe. Ao dar a resposta correta 

ao item, o aluno poderia receber a pontuação variável (0-1-2) sendo a máxima pontuação 

2 e se, não consegue dar a resposta totalmente correta, mas apresentar indícios fortes de 

que sabe, recebe 1 ponto.  
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O teste é finalizado, quando o aluno comete dois erros consecutivos com pontuação 

zero (0), sem perspectiva de continuar. No momento em que o aluno completa as quatro 

(4) subáreas, é finalizado o teste. Em seguida, é feito o somatório de cada subárea PD 

(Pontuação Direta) e o PC (Percentil por Subárea), depois se faz o somatório total das 

quatro (04) subáreas e apresenta-se a PT (Pontuação Total). A pontuação total é 

convertida para o PcT (Percentil Total) por aluno e, em seguida, apresenta-se a IE (Idade 

Equivalente) que indica a situação diagnóstica em que se encontra o aluno naquele 

momento, em relação as suas habilidades cognitivas funcionais em termos de idade.    

 

15. METODOLOGIA 

 

Para determinar as condições dos indivíduos da pesquisa, referente às suas 

capacidades intelectuais e habilidades cognitivas funcionais, foram utilizados o pré-teste 

Matrizes Progressiva de Raven colorido, (JC Raven) para investigação das capacidades 

intelectuais; e o Inventário de Desenvolvimento Battelle (BDI) para avaliar o potencial 

das habilidades funcionais cognitivas. O Battelle foi traduzido para Língua Portuguesa 

para fins de pesquisa experimental do desempenho da criança de zero (0) a oito (8) anos, 

pelo então psicólogo, Dr. Dauri Lima do Nascimento CRP 17/0012 RN. Brasil. 

 Em seguida, foi aplicado o PIAE, criado pelo mesmo psicólogo (Dauri, 2006) para 

intervenção nas crianças com Déficit Intelectual (DI), por um período de dois semestres 

letivo. Após término do ano letivo, foi aplicado o pós-teste e, novamente foram utilizados 

os mesmos instrumentos anteriormente aplicados. Buscou-se, comprovar empiricamente 

se houve mudança significativa das habilidades cognitivas funcionais e intelectuais na 

aprendizagem e no desempenho das crianças com Deficiência Intelectual - DI.  

A intervenção realizada concentrou-se em três tarefas. Assim, caracterizadas:  

1. a primeira correspondeu à aplicação do pré-teste Raven colorido, responsável pela 

análise da capacidade intelectual e do Battelle, que se propõe a identificar o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas funcionais: Descriminação 

perceptiva; Memória; Raciocínio e habilidades acadêmicas; e desenvolvimento 

conceitual.  
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2.  segundo procedimento faz referência à intervenção, onde são processados os 

controles e a aplicação das estratégias das habilidades cognitivas e condutuais, 

revistas e inseridas no PIAE.  

As seis aplicações da área cognitiva, que constam do programa PIAE, estão abaixo 

para que o leitor tome conhecimento de tudo o que vai ser tratado durante o ano em que 

foi feita a intervenção. A importância maior está em estabelecer os parâmetros antes e 

depois da aplicação do PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo), por meio do pré 

e pós-teste. O desempenho da criança está no sentido de ela absorver os conhecimentos 

mediados pelo professor, durante o período em que vão desenvolver as atividades que 

serão produzidas na escola.  

Área de estudo cognitivo encontra-se dividida em seis subáreas 

 

Figura N.º 6 - Subáreas do Cognitivo. 

 

Na intervenção com o PIAE foi utilizado o processo informado e de autocontrole. 

O treinamento informado caracteriza-se pela verbalização somente pelo professor, que 

verbaliza as operações de estratégias do que está a ensinar. O treinamento de autocontrole 

é operacionalizado como sendo de dupla verbalização, professor e do aluno que está 

sendo treinado, as operações de estratégia são expressas em voz alta. 

Desenvolvimento da adaptabilidade

Paradigmas dos processos perceptivos

Categorias dos conceitos 
espaço/temporais

Apreciação do pensamento 
lógico/matemático

Condicionamento histórico 
matemático

Conhecimento dos contextos 
metrológicos
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A terceira intervenção é o pós-teste aplicado com os mesmos instrumentos do pré-

teste, agora dirigido e corrigido por um psicólogo sem o conhecimento da intervenção 

investigativa, para que haja confiabilidade nos resultados apresentados.  

a) Modelo Simplificado das três (3) Aplicações 

Após a aplicação do pré-teste, por um Psicólogo, as professoras obtiveram os 

resultados do desenvolvimento de cada aluno, tanto em relação ao desenvolvimento 

intelectual, como referente às habilidades cognitivas funcionais, naquele momento. Em 

seguida, inicia-se a intervenção com o PIAE, na sala de aula, pelas educadoras, dois 

períodos letivos, trabalhando-se exclusivamente a área cognitiva, além de outras 

necessidades escolares formais trabalhadas pelo AEE no contra turno. Após esse período 

de execução do PIAE, foi aplicado o pós-teste por outro psicólogo alheio ao processo 

para aaliação final da interenção.  

A meta a alcançar foi obter um índice de Capacidade Intelectual (CI) 

significativamente superior, em relação ao seu pré-teste, e um índice das habilidades 

cognitivas funcionais também superiores ao pré-teste. Se estes dados se confirmarem, 

objetivamente a aplicação do PIAE, relativo ao Desenvolvimento Intelectual, será 

plausível e de grande valia seu uso, pelas escolas do Estado, o que deve ser 

operacionalizado, na perspectiva das crianças com DI poderem aprender mais e melhor, 

além de desenvolver sua faixa de conhecimento intelectual e suas habilidades cognitivas 

funcionais, com relação a idade cronológica exigida para faixa de cada um. Deve-se 

salientar que o PIAE completo, apresenta seis (6) áreas de estudo dentre as quais estamos 

trabalhando, apenas uma: a cognitiva. 

15.1. Descrição Analítica do Pré-Teste – Intervenção – Pós-Teste 

Utilizou-se o paradigma metodológico teste/intervenção/reteste, com o esquema 0– 

X – 0, a esquematização clássica de Campbell e Stanley (1966, p. 20). A descrição ou 

paradigma geral admite várias modalidades. (Fierro, 1987) o ‘teste’ pode estar definido 

por qualquer gênero de avaliação, medição ou observação, até por uma linha de base. A 

‘intervenção’ propriamente pode consistir em uma manipulação experimental, ou quase 

experimental como o nosso. 
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Esse instrumento, o PIAE, foi especificamente idealizado para a intervenção de 

crianças com Deficiência Intelectual (DI) e síndrome de Down (SD), aparece como um 

paradigma teórico e prático de singular interesse nessa área, ao combinar o processo de 

avaliação  com o de intervenção, para a melhora do desenvolvimento das capacidades 

intelectuais e das habilidades cognitivas funcionais.  

Desta feita, o paradigma está regido por um princípio metodológico, que é o de não 

realizar avaliação sem intervenção e, de não intervir sem avaliar, concernindo esta 

avaliação, tanto as crianças como ao processo mesmo de intervenção. Trata-se, pois, de 

um modelo de experimentação/intervenção (FIerro, 1987), que substitui, vantajosamente, 

a psicometria tradicional da inteligência e das capacidades que, a partir de certas tarefas 

realizadas nos testes, pretendia medir atitudes supostamente estáticas dos sujeitos, sem 

proporcionar indicações algumas sobre a possível melhora de atitude e rendimento. 

Para a aplicabilidade deste paradigma à análise e intervenção do déficit intelectual 

e habilidades cognitivas funcionais, destacamos os seguintes pressupostos fundamentais, 

conforme Fierro (1987): 

1. Existe continuidade, mais bem que descontinuidade, entre os 

distintos graus de capacidade intelectual, de sorte que as mesmas regras 

e processos que operam nas pessoas inteligentes ‘normais’ regem 

também a pessoa com deficiência intelectual. Deste postulado cabe 

derivar para grupos de pessoas   de diferentes capacidades, uma relativa 

generalização dos achados (quase) experimental resultante do estudo de 

um determinado grupo investigado. 

2. Em termos de atividade cognitivas, de procedimento de informação, 

o que ao deficiente intelectual falta ou a falha, não são tanto 

determinadas operações ou funções particulares, por exemplo, de 

memória, de percepção, de discriminação; senão, antes de tudo, 

estratégias cognitivas, mediação educativa, funções de controle que 

executam e governam as diferentes operações particulares. Baixo o 

suposto de que a raiz do déficit se acha em tais estratégias, a 

intervenção, tenderá aplicar-se a tratar de estabelecê-las de forma mais 

regularizada. 

3. Ainda que não reclame por força uma determinada conceituação 

intelectual, contudo, este enfoque também aborda, desde o ponto de 

vista processuais e cognitivo, aqueles fenômenos de rendimento e 

execução que a psicometria conceituou como inteligência ou atitudes 

primárias, e, em consequência, envolve uma noção específica de 

inteligência ou capacidade geral, definida precisamente por sua relação 

com o aprendizado e com os processos instrucionais proporcionados na 

escola. (Fierro, 1987, p. 56) 
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Vygotsky (1978), com seu conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP, 

como a existente entre o nível evolutivo atual de um sujeito (determinado em suas 

execuções) e seu nível de potencial de desenvolvimento (tal como pode ser alcançado 

sendo necessário guia de um adulto, ou graças a cooperação com seus pares, mas de 

maiores experiências), realmente faz uma proposta implícita que rege grande parte da 

investigação atual, dentro do modelo teste/intervenção/reteste, ao menos na aplicação a 

sujeitos com Deficiência Intelectual (DI).  

Na primeira fase dos testes, foram incluídas duas medições, realizadas mediante as 

Matrizes Progressivas coloridas de Raven e o Inventario de Desenvolvimento Battelle – 

BDI, com um fator a mais: ter em conta, junto com as execuções nas quatro classes de 

tarefas cognitivas elegidas, a discriminação percetiva, a memória, o raciocínio e 

habilidades acadêmicas/desenvolvimento conceitual. Nesta fase de pré-teste, somente 

explicou-se aos sujeitos em que consistiam as tarefas e o que se esperava que eles 

fizessem em cada sessão individualmente. Todos os sujeitos passaram nesta fase, tanto 

na realização do Raven, como nas quatro tarefas do Battelle, tendo as medições 

realizadas, o que serão apresentadas no módulo seguinte. 

 

Na fase da intervenção foram estabelecidos os enfoques experimentais do PIAE: 

a) de simples intervenção nas tarefas; 

b) de intervenção, com atenção aos ‘enfoques’ amplamente verbalizados pelo 

professor, muito explícito acerca das regras do processo cognitivo acertado; 

c) de intervenção verbalizada, não somente pelo professor, mas também pelo 

aluno treinado, a quem se pede para dizer, em voz alta, os pensamentos que tem, 

enquanto realiza a tarefa.  
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1 Desenvolvimento da Adaptabilidade 

 

A. 
O professor realiza a tarefa diante do aluno e este a realizará em continuação. 

(Objetivo operatório e aprendizagem passo-a-passo 

B. 

O professor realizará a tarefa diante do aluno que, por sua vez, verbalizará as 

estratégias que podem usar para realizar corretamente a tarefa. 

* Deve ter presente o que foi pedido, como ‘buscar objetos escondido’ 

* Em sua presença 

*Sem sua presença 

C. 

O mesmo processo anterior (segundo passo), porém, agora, em vez de realizar 

apenas a tarefa, o aluno verbaliza, em voz audível, o que vai fazendo e o que 

pensa, enquanto realiza a tarefa. 

 

 

2 Paradigmas do Processo Precetivo 
 

A. O professor realiza a tarefa diante do aluno e este a realiza em continuação. 

(Objetivo: operatório e aprendizagem passo-a-passo). 

 

 

 

B. 

O professor fará o problema diante do aluno que, por sua vez, vai verbalizando 

as estratégias que podem ser usadas para descobrir o maior número de parelhas 

e fazer discriminações e seriações, sem empregar grande quantidade de tempo. 

As verbalizações são: 

- Cores - Tamanho – discriminações; 

- Pesos - seriações - discriminações- imagens; 

- Sons - discriminações – seriações;  

- Formas - discriminações; 

- Resoluções de problemas. 

C. O mesmo processo anterior (b), porém agora, em vez de somente realizar a 

tarefa o aluno, ele verbaliza, em voz auditível, o que vai fazendo e o que pensa 

enquanto o faz. 
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3 Categorização dos Conceitos Espaço-Temporais 
   

A. O professor realiza a tarefa diante do aluno e este a realizará em continuação. 

(Objetivo: operatório e aprendizagem passo-a-passo) 

 

B. 

O professor fará a tarefa diante do aluno que verbalizará cada passo em voz 

alta, comentando os conceitos, em qualquer aspecto que não fique claro. As 

verbalizações são:  Conceito de espaço;- Conceito de quantidade; Conceito 

de tempo; Moedas; Resoluções de problemas. 

C. O mesmo processo anterior (b), porém agora em vez de somente realizar a 

tarefa o aluno, vai ir verbalizando, em voz auditível, o que vai fazendo e o 

que pensa enquanto o faz. 

 

4 Apreciação do Pensamento Lógico-Matemático 
   

A. O professor realiza a tarefa diante do aluno que realizará em continuação. 

(Objetivo: operatório e aprendizagem passo-a-passo) 

 

B. 

O professor fará a tarefa diante do aluno que verbalizará cada passo em voz 

alta e comentando os conceitos, em qualquer aspecto que não fique claro. As 

verbalizações são: Teoria dos conjuntos; Observações de outros conceitos; 

C. O mesmo processo anterior (b), porém agora, em vez de somente realizar a 

tarefa, o aluno verbaliza, em voz auditível, o que vai fazendo e o que pensa 

enquanto o faz. 

 

5 Condicionamento Histórico – Matemático 
   

A. O professor realiza a tarefa diante do aluno que a realizará em continuação. 

(Objetivo operatório e aprendizagem passo-a-passo) 

B. O professor realizará a tarefa diante do aluno que por sua vez irá 

verbalizando as estratégias que se podem usar para realizar corretamente a 

tarefa. 

- Vocabulário básico 

- Expressões matemática 
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C. O mesmo processo anterior (b), porém agora, em vez de somente realizar a 

tarefa, o aluno verbaliza, em voz auditível, o que vai fazendo e o que pensa 

enquanto o faz 

 

 

6 Conhecimento do Contexto Metrológico 
   

A. O professor realiza a tarefa diante do aluno que a realizará em continuação. 

(Objetivo: operatório e aprendizagem passo-a-passo) 

B. O professor fará o problema diante do aluno que, por sua vez, verbalizará as 

estratégias que pode ser usada para descobrir o maior número de parelhas, 

conceitos, classificações e resoluções de problemas, sem empregar grande 

quantidade de tempo. As verbalizações foram: - Conceito prévio; Classificar 

objetos; Reunir objetos com mais de duas categorias; Medidas naturais de 

extensão;  Medidas naturais de volume; Medidas naturais de peso; Unidades 

de medidas; Tempo; Soluções de problemas. 

C. O mesmo processo anterior (b), porém agora, em vez de somente realizar a 

tarefa, o aluno vai verbalizar, em voz auditível, o que vai fazendo e o que 

pensa enquanto o faz. 

 

A distribuição dos alunos às condições experimentais se fez aleatoriamente. Na sala 

de aula, cada aluno foi realizando os seis tipos de ensinamento das tarefas apresentadas, 

divididas em subgrupos e durante o ano letivo e, mediante a intervenção, foi desenhada a 

avaliação.  

No pós-teste foram observados os efeitos de transferência e de generalização do 

PIAE, relação às demais tarefas não explicitamente treinadas. O treinamento ou 

intervenção quase experimental foi realizado diariamente, em sala de aulas, em vinte (20) 

horas semanais e extra-aula com treinamento no AEE, três vezes por semana, com mais 

doze (12) horas semanais.  

Na fase de pós-teste, todos os alunos realizaram o Battelle e o Raven e seguiu o 

mesmo ritual do pré-teste, em que as aplicações e correções foram conduzidas por outro 

Psicológo. Esta fase do pós-teste, realizou-se 48 horas, após o final do treinamento. 
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CONCLUSÃO  

Nesta conclusão vale ressaltar, de forma mais extensiva e ao mesmo tempo 

verticalizar o conhecimento adaptado ao trabalho da tese, conceituando este terceiro 

capítulo com interface aos demais. 

Podemos afirmar que as principais descobertas na área de estudo das deficiências 

estão ligadas a incapacidade da criança na realização de tarefas cotidianas, sociais e 

educacionais. Na Deficiência Intelectual (DI) nosso foco observa-se que para adquirir e 

produzir estratégias que satisfaçam às exigências de uma variedade de problemas, além 

da incapacidade para transferir conhecimento e das estratégias adquiridas, por meio da 

instrução mediada, é verificado uma discrepância entre o que se ensina e o que estas 

crianças conseguem aprender.  

Essas dificuldades não são independentes entre si e refletem os mesmos processos 

subjacentes (Campione & Brown, 1977). Assim, os dois aspectos podem ser descritos 

como a incapacidade cognitiva para aprender a instrução completa, ou seja, muitas das 

estratégias empregadas de maneira explícita na escola regular, não são entendidas pelas 

crianças com deficiência intelectual isto é sentido, quando observamos as crianças com 

capacidade média, elas  parecem extrair, de suas próprias experiências, conhecimento que 

não lhe são infundido.  

As crianças com Deficiência Intelectual (DI), base do nosso estudo, não obstante, 

necessitam de uma instrução completa para poder empregar tais estratégias e adquirir 

habilidades.  No caso da execução de tarefa de transferência de conhecimento, aparece o 

mesmo padrão. Dessa forma, obter transferência, é necessário proporcionar uma instrução 

explícita, passo-a-passo no processo global, além do mais, toda instrução deve ser 

mediada, o que diferencia da escola regular a fim de que as crianças com Deficiência 

Intelectual (DI) comecem a utilizar flexivelmente a informação, pois não transferem a 

instrução inicial e não começam a captar o significado da rotina, até que esta se especifica. 

Assim, tal deficiência conduz a uma utilização limitada, tanto do conhecimento, quanto 

das habilidades cognitivas. 

Isso foi observado nos pré-teste Battelle e Raven colorido, pois, como as crianças 

não tinham um programa educativo nem professores mediadores, como se pede na escola 

inclusiva, os déficits destas crianças tendem a aumentar na escola regular, mesmo que 

tenha o rótulo de inclusiva. 
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Ademais, um aspeto conotativo deste estudo é que os objetivos que surgem nas 

pessoas de nível intelectual médio ou superior, mas que requeiram uma instrução explícita 

entre os sujeitos de nível intelectual inferior, poderiam invariavelmente, constituir o 

carimbo definitivo da inteligência ou de todo complexo intelectual. Logo, se tem uma 

ideia que o controle ‘executivo’ e os enfoques cognitivos e condutuais, em numerosas 

teorias contemporâneas da memória, ou da inteligência revelam ser esta conexão na 

aprendizagem.  

Os teóricos entraram em acordo em relação a um importante requisito de qualquer 

sistema que funcione: é que incluam a capacidade de autoconsciência ou um 

conhecimento e compreensão exatos de suas próprias deficiências e propriedades 

(Becker, 1975; Bobrown & Norman, 1975). Nesse sistema, algumas responsabilidades 

executivas específicas incluem o reconhecimento de suas próprias limitações, o 

conhecimento das rotinas disponíveis, a capacidade para caracterizar o problema 

presente, as planificações e programações cognitivas e condutuais das estratégias no 

tempo e no controle da efetividade da condição elegida. Diante destas correspondências, 

uma alternativa a nossas conclusões seria dizer que as diferenças da capacidade 

intelectual são atribuídas a variações, na eficácia da execução das abilidades cognitivas 

funcionais na qualidade do controle que esse exerce.  

Neste contexto, resulta interessante assinalar que as funções executivas são 

igualmente as mais difíceis de introduzir e programar, para ser trabalhado na perspectiva 

do desenvolvimento das capacidades intelectuais e habilidades cognitivas funcionais, 

necessitando do conhecimento da atuação da criança e do programa proposto pela escola, 

no caso o PIAE, mediado pelo professor com conhecimento, para levar a criança a 

executar tarefas e habilitar-se para mudança. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de intervenção experimental, consistiu-se de um modelo X – 0 – X (pré-

teste - treinamento – pós-teste), onde utilizamos o pré-teste com dois tipos de materiais: o 

BDI – Inventário de Desenvolvimento Battelle e o Raven colorido. Nesta perspectiva, 

observou-se o potencial das habilidades cognitivas (área cognitiva), por meio do Battelle; 

e aferiu-se o percentil intelectual, por meio do Raven, dos seis (06) alunos do experimento. 

Na observância tanto dos potenciais intelectuais naquele momento, quanto das 

habilidades cognitivas dos alunos, teve início a intervenção propriamente dita com o uso 

do PIAE- Programa Individual de Apoio educativo, em que três professoras se dividiram 

uma para cada (02) alunos na sala de aula regular. As professoras, juntaram-se mais três 

psicopedagogas que trabalhavam o - AEE sistema de (Atendimento Educacional 

Especializado), no contra turno das aulas, o que teve a duração de (01) ano letivo.  

 Após realizada essa intervenção no ano letivo, mediada pelos professores e 

utilizando-se os enfoques cognitivo e condutual do PIAE, além do processo de treinamento 

informado e de autocontrole, foi aplicado o pós-testes, dois dias depois fazendo uso dos 

mesmos materiais do pré-teste e nas mesmas condições, exceto em relação ao psicólogo 

que, não dispunha de nenhum conhecimento acerca do processo , como desconhecia o 

resultado do pré-teste, tudo a fim de fidedignidade ao “experimento”.  
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1. COLETA DE DADOS E AVALIAÇÃO DO PRÉ-TESTE - BATTELLE  

 

Na coleta de dados do pré-teste Inventário de Desenvolvimento Battelle, a intenção 

fundamental foi verificar o potencial das habilidades cognitivas, antes das crianças 

entrarem no programa de intervenção: PIAE. 

O Battelle (padronizado), foi corrigido por um psicólogo e aplicado a uma população 

de 39 alunos com Deficiência Intelectual (DI), o que se deu do seguinte modo: o psicólogo, 

juntamente com uma assistente, apresenta o material de teste à criança e foi, 

gradativamente, perguntando-lhe sobre o que cada item propõe. Ao dar a resposta correta 

ao item, o aluno poderia receber a pontuação máxima de dois (02) pontos e se, por ventura, 

não conseguisse dar a resposta totalmente correta, mas apresentar indícios fortes de que 

sabe, receberia um (01) ponto.  

O item do teste por sua vez, é finalizado, quando o aluno comete dois erros 

consecutivos com pontuação zero (0), sem perspectiva de continuar. No momento em que 

o aluno completa as quatro (4) subáreas, é finalizado o teste. Em seguida, é feito o 

somatório de cada subárea PD (Pontuação Direta) e o PC (Percentil por Subárea), depois 

se faz o somatório total das quatro (04) subáreas e apresenta-se a PT (Pontuação Total).  

Assim, a pontuação total é convertida para o PcT (Percentil Total) por aluno, e em 

seguida, apresenta-se a IE (Idade Equivalente) que indica a situação em que se encontra o 

aluno naquele momento, em relação as suas habilidades cognitivas funcionais em termos 

de idade.    

Sujeito 

 
Sexo 

Idade 

Meses 
Battelle PD PT Pc PcT IE 

A.R.P.S. M 84 Discriminação percetiva 

Memória 

Raciocínio e habilidades acadêmicas 

Desenvolvimento conceitual 

17 

15 

22 

24 

 

 

78 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

54 

meses 

J.B.L.A. M 87 Discriminação percetiva 

Memória 

Raciocínio e habilidades acadêmicas 

Desenvolvimento conceitual 

17 

13 

21 

17 

 

68 

1 

1 

1 

1 

 

1 
 

50 

meses 

A.B.P.S. F 88 Discriminação percetiva 

Memória 

Raciocínio e habilidades acadêmicas 

Desenvolvimento conceitual 

14 

8 

8 

4 

 

34 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

28 

meses 

C.E.S.A. M 85 Discriminação percetiva 

Memória 

Raciocínio e habilidades acadêmicas 

Desenvolvimento conceitual 

16 

17 

23 

28 

 

84 

1 

2 

1 

2 

 

1 

 

 

57 

meses 
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A.D.D.F. F 88 Discriminação preceptiva 

Memória 

Raciocínio e habilidades acadêmicas 

Desenvolvimento conceitual 

19 

17 

17 

27 

 

 

80 

2 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

55 

meses 

M.G.S.S. F 84 Discriminação preceptiva 

Memória 

Raciocínio e habilidades acadêmicas 

Desenvolvimento conceitual 

18 

17 

22 

34 

91 1 

1 

1 

3 

1 64 

meses 

TABELA N.º 2 - Aplicação Do Battelle Área Cognitiva (Pré-Teste).10 

 

2. COLETA DE DADO E AVALIAÇÃO DO PRÉ-TESTE - RAVEN  

 

Raven é um teste confiável, ele apresenta características próprias de avaliar a 

capacidade intelectual do sujeito, cuja análise se detém a um material em que a cultura não 

interfere, nem as condições econômica/sociais. Além disso, apresenta um estilo colorido 

para ser trabalhado pela criança, haja vista o mesmo motivar e prender a atenção dela. 

As provas psicométricas de Raven tanto do pré como do pós-teste,  foram aplicadas   

no ambiente do aluno, isto é, na escola com a presença permanente das mães e, às vezes, 

da professora em todas as avaliações, a fim de dar mais segurança e confiança à criança.  

Quanto á avaliação, é possível ver na tabela as pontuações onde P (pontuação do sujeito) 

PDE (Pontuação Direta Esperada) D (Discrepância) entre a pontuação P e PDE. Essa 

discrepância não deve ser maior que dois. No momento em que for maior que 2 para mais 

ou para menos esta discrepância mostrará maior grau de deficiência intelectual. Na tabela 

ainda encontramos Pc (percentil) o qual indica a percentagem do grupo normativo a que 

um sujeito é superior, no traço apreciado pelo teste G (grau equivalente), que representa 

uma ‘escala’ de cinco (05) pontos ou graus de Capacidade Intelectual(CI) 

 

ESCALA DE GRAUS DE CAPACIDADE INTELECTUAL DO RAVEN 

 GRAU I - pessoa intelectualmente superior o percentil é igual ou superior a 95. 

 GRAU II - acima da média na capacidade intelectual, quando o percentil se encontra 

no intervalo de 75-94, se o intervalo está entre 90-94 o grau II+. 

                                                           
10 PD – Pontuação Direta; PT – Pontuação Total; Pc Percentil; PcT; Percentil Total; IE – Idade Equivalente 
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 GRAU III - Ou intelectualmente médio em capacidade intelectual, se o percentil se 

encontra entre os valores 25 e 75, é dizer no intervalo 26-74. Se pode utilizar o símbolo 

III+ se supera o valor 50 e se estar por debaixo de 50, III- 

 GRAU IV - Ou claramente por debaixo da média em capacidade intelectual se o 

percentil se encontra no intervalo 6-25, e como IV – se é igual ou inferior a 10 

 GRAU V - ou ‘com déficit intelectual, se o percentil é igual ou inferior a 5. 

O autor Raven (1936) para corroborar na avaliação, expõe o que deve ocorrer com uma 

criança normal de 7 e 8 anos quando da aplicação do teste:   

Aos 7 anos as crianças são capazes de conceber objetos concretos (como os do 

conjunto Ab de CPM) como um conjunto espacial relacionado, porém aparentemente 

encontram dificuldade para analisá-lo em seus componentes. Assim caso não seja 

eleita  uma peça que repete uma das três partes da matriz, pode ser aquela outra que 

reproduz o total da matriz; o que, no   caso do elemento 4º da série Ab de CPM,  

elegeu-se  a alternativa 2ª. A capacidade para selecionar aquela parte que permite 

completar uma matriz concebida como um todo, surgiu mais tarde. É curioso que, 

usando o formato do tabuleiro de forma do teste, algumas crianças ficam conforme 

elegendo um quadrado ou um círculo, quando se trata de completar o quadrante de 

um quadrado ou de um círculo. Aparentemente, para seu modo de julgar, não há 

diferença entre uma aplicação com caderno ou com o tabuleiro de formas. 

Aos 8 anos, as dificuldades começam principalmente em direção ao final do conjunto 

B do CPM. Os exemplos introdutórios desenhados para dar treinamento no método 

de raciocinar não parecem ajudar a criança a resolver estes problemas. Assim, mais 

que selecionar a figura adequada, a criança repete uma das figuras dadas na matriz a 

completar e adota isto como método apropriado de trabalho. Por exemplo, se no 

elemento B-8 a criança elege a peça 5ª, sua resposta a elementos posteriores tenderá 

a ser a peça que repita a figura adjacente ou situada em cima do espaço a 

complementar. 
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Sujeito Sexo Idades Série A Ab B P. Total Pc G 

A.R.P.S. M 
84 

 

Pontuação 

PDE 

Discrepância 

9 

9 

0 

5 

5 

0 

5 

5 

0 

19 

 
25 IV 

J.B.L.A. M 87 

Pontuação 

PDE 

Discrepância 

9 

9 

0 

7 

7 

0 

6 

6 

0 

22 50 III+ 

A.B.P.S. F 88 

Pontuação 

PDE 

Discrepância 

2 

6 

-4 

2 

2 

0 

1 

2 

-1 

5 5 V 

C.E.S.A. M 85 

Pontuação 

PDE 

Discrepância 

8 

9 

-1 

9 

7 

2 

4 

5 

-1 

21 50 III+ 

A.D.D.F. F 88 

Pontuação 

PDE 

Discrepância 

8 

6 

2 

2 

3 

-1 

2 

3 

-1 

12 5 V 

M.G.S.S. F 84 

Pontuação 

PDE 

Discrepância 

3 

6 

-3 

1 

2 

-1 

3 

2 

1 

7 5 V 

TABELA N.º 3 - Aplicação do Raven Colorido (Pré-Teste).11 

 

3. COLETA DE DADOS E AVALIAÇÃO DO PIAE 

 

O PIAE tem uma forma própria de trabalhar com crianças que apresentam deficiência 

intelectual (DI). O conteúdo que será aprendido, e que está no programa leva em 

consideração a dinâmica da natureza daquilo que a criança necessita aprender na escola, 

no lar e na comunidade com êxito mediante sua idade.  

Acerca do que seria “aprender a aprender”, para que a informação possa ser 

apropriada, transferida e generalizada, esta deve ter um significado e um sentido para o 

aluno, trata-se de se levar em conta o potencial de aprendizagem educativo-social de cada 

aluno, formado por sua experiência, seus interesses, sua adaptação e seu grau de 

compreensão (Villa & Thousand, 1992, 1995). 

 

                                                           
11 P.pontuação; PDE. Pontuação direta esperada; D discrepância. total; Pc. Percentil. G. Grau intelectual 
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A perspectiva construtivista holística utilizada neste trabalho evidencia a necessidade 

de aprendizagem que potenciem a cooperação e a intervenção entre alunos, diferentemente 

do que tradicionalmente ocorre no âmbito da educação especial. O que quer dizer, que as 

diferenças individuais passam a ser função deste Programa Individual de Apoio Educativo 

– PIAE, definido na perspectiva de referenciar tanto as qualidades, quanto as aquisições e 

capacidades presentes, como o grau em que se desenvolvem. A existência da variabilidade 

interindividual é uma das condições humana presente em todo momento, mas sem dúvida 

esta variabilidade aumenta consideravelmente na população com deficiência intelectual. 

Ademais, mediante as evidências da área cognitiva, aquela que vamos trabalhar com 

as crianças com déficit intelectual, esta área, é formada de 6 subáreas onde cada qual traz 

indicações e prescrições de um conteúdo próprio. Com isso o primeiro conteúdo faz 

referência à conservação e a reversibilidade, condições constantes na criança entre os 6 e 7 

anos.  

No segundo conteúdo o aspeto fundamental refere-se aos níveis de perceção 

iniciando-se com as cores, tamanho dos objetos, peso, som, temperatura, contando com 

objetos reais, tanto como imagens, utilizando-se os órgãos sensoriais: visão, audição, 

gustação, olfato, tato e sinestésico. Ainda a nível percetivo, as formas dos objetos, seres, 

contornos, formas geométricas, resoluções de problemas, tudo é trabalhado num enfoque 

simples concreto e contínuo. 

 O terceiro conteúdo de aspeto organizacional faz referência à orientação 

espaço/temporal, e a qualidade onde são dimensionados os conceitos de espaço, tempo, 

quantidade, resoluções de problemas. 

 O quarto conteúdo relaciona-se ao desenvolvimento do pensamento lógico, com 

conteúdo matemático prático e simples, porém direcionados sequencialmente para 

desenvolver essa habilidade, no contexto cotidiano das ações requeridas por qualquer 

pessoa no ambiente.  

No quinto conteúdo, o aspeto observado é o vocabulário básico, referente a  

expressões matemáticas, por meio do qual  a criança é inserida num ambiente prático e 

concreto, facilitando, assim, seu discernimento e ajudando a desenvolver seu nível de 

compreensão como um todo.  

O sexto conteúdo direciona-se aos aspectos sistema de medidas como classificar 

objetos, unidades de medida e tempo. 



  

124 
 

Relativo ao processo avaliativo, o professor recebe um mapa avaliativo (anexo) em 

que constam as 6 (seis) subáreas cognitivas cada qual apresentando uma quantidade 

variável para se trabalhar na sala de aula. Na medida em que o professor aplica o material 

do manual, em sala de aula ele tem obrigação de marcar com um (X) as respostas corretas, 

dadas pelo aluno.  

Ao término de cada semestre, o professor faz uma avaliação de rendimento do aluno, 

ao comparar a pontuação (P) que uma criança normal da mesma idade daria, em relação à 

pontuação direta (PD), obtida pela criança com deficiência intelectual e, assim, tem em 

mãos a percentagem relativa ao desenvolvimento (%) daquele aluno, no primeiro semestre, 

do mesmo modo é feito no segundo semestre. 

Aquelas questões que o aluno não respondeu, podem ser acionadas no 2º semestre, o 

que quer dizer, o professor deve voltar a completar qualquer área ou objetivo operacional 

que não tenha sido feita no primeiro semestre, marcando no segundo semestre, com um 

(X) colorido. 

Na folha de avaliação, temos (OG) objetivo geral; (OE) objetivo específico; 

(Objetivo operacional com número de itens); (P) Pontuação do aluno normal (PD), 

pontuação direta do aluno deficiente intelectual, (%) percentagem entre a diferença obtida 

entre P e PD. 

Quando se aplica o PIAE na sua forma total, com todas as 5(cinco) áreas e subáreas, 

então, no processo avaliativo, o professor pode utilizar-se de dois tipos de avaliações: 

1. Avaliação Global por criança % - Quer dizer a percentagem obtida em cada área, 

somada e dividida pelo número de áreas trabalhadas durante o ano (06) áreas; 

2. Global por área % - É a soma das percentagens que cada criança obteve em cada 

área, durante o ano, dividido pelo número de crianças do programa.     

Mostraremos agora, as tabelas com o desempenho e desenvolvimento das habilidades 

cognitivas de cada um dos seis (06) alunos implicados nesta pesquisa experimental. 
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Sujeito Sexo Idade 

Meses 

PIAE TREINAMENTO P PD % DS. 

Cognitivo 

A.R.P.S. 

M 94 Desenvolvimento da adaptabilidade 11 9 81.8 Suficiente 

Paradigmas do processo preceptivo 93 87 93.5 Suficiente 

Categoria dos conceitos 

espaço/temporais 

84 74 88.1 Suficiente 

Apreciação do pensamento lógico-

matemático 

52 52 100 Suficiente 

 

Condicionamento matemático 76 51 67.1 Mediano 

Conhecimento do contexto 

metrológico 

51 30 58.8 Mediano 

Global por subáreas 367 303 81.4 Suficiente 

TABELA N.º 4 – Avaliação do PIAE (A.R.P.S.).12 

 

 

GRÁFICO N.º 1 - Referencial da Tabela 4.13 

                                                           
12 Legenda: P. pontuação aluno normal; PD pontuação aluno Especial; % percentagem entre P e PD; DS. Desenvolvimento cognitivo 

e intelectual: suficiente, mediano, insuficiente. 
13 Legenda: P. pontuação aluno normal; PD pontuação aluno Especial; % percentagem entre P e PD. 
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Sujeito Sexo Idade 

Meses 

PIAE TREINAMENTO P PD % DS 

Cognitivo 

J.B.L.A. 

M 97 Desenvolvimento da adaptabilidade 11 11 100 Suficiente 

Paradigmas do processo percetivo 93 93 100 Suficiente 

Categoria dos conceitos 

espaço/temporais 
84 69 82.1 Suficiente 

Apreciação do pensamento lógico-

matemático 
52 47 90.3 Suficiente 

Condicionamento matemático 76 65 85.5 Suficiente 

Conhecimento do contexto 

metrológico 
51 46 90.2 Suficiente 

Global por subáreas 367 331 91.3 Suficiente 

TABELA N.º 5 - Avaliação do PIAE (J.B.L.A.).14 

 

 

 

GRÁFICO N.º 2 - Referencial da Tabela 5.15 

 

                                                           
14 Legenda: P. pontuação aluno normal; PD pontuação aluno Especial; % percentagem entre P e PD; DS. Desenvolvimento cognitivo 

e intelectual: suficiente, mediano, insuficiente. 
15 Legenda: P. pontuação aluno normal; PD pontuação aluno Especial; % percentagem entre P e PD. 
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Sujeito Sexo Idade 

Meses 

PIAE TREINAMENTO P PD % DS 

Cognitivo 

 

 

 

 

 

 

A.B.P.S 

F 98 Desenvolvimento da 

adaptabilidade 

11 7 63.6 Mediano 

Paradigmas do processo 

percetivo 

93 72 77.4 Suficiente 

Categoria dos conceitos 

espaço/temporais 

84 57 67.8 Mediano 

Apreciação do 

pensamento lógico-

matemático 

52 51 98.1 Suficiente 

Condicionamento 

matemático 

76 70 92.1 Suficiente 

Conhecimento do 

contexto metrológico 

51 44 86.3 Suficiente 

Global por subáreas 367 301 80.8 Suficiente 

TABELA N.º 6 - Avaliação do PIAE (A.B.P.S.).16 

 

 

 

GRÁFICO N.º 3 - Referencial da Tabela 6.17 

 

                                                           
16 Legenda: P. pontuação aluno normal; PD pontuação aluno Especial; % percentagem diferença entre P e PD; DS. Desenvolvimento 

cognitivo e intelectual: suficiente, mediano, insuficiente. 
17 Legenda: P. pontuação aluno normal; PD pontuação aluno Especial; % percentagem entre P e PD. 
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Sujeito Sexo Idade 

Meses 

PIAE TREINAMENTO P PD % DS. 

Cognitivo 

C.E.S.A. M 95 Desenvolvimento da 

adaptabilidade 

11 11 100 Suficiente 

Paradigmas do processo 

percetivo 

93 78 84.0 Suficiente 

Categoria dos conceitos 

espaço/temporais 

84 67 79.8 Suficiente 

Apreciação do pensamento 

lógico-matemático 

52 49 94.2 Suficiente 

Condicionamento 

matemático 

76 67 88.1 Suficiente 

Conhecimento do contexto 

metrológico 

51 47 92.1 Suficiente 

 Global por subáreas 367 319 89.7 Suficiente 

TABELA N.º 7 - Avaliação do PIAE (C.E.S.A.).18 

 

 

GRÁFICO N. 4 - Referencial da Tabela 7.19 

 

 

                                                           
18 Legenda: P. pontuação aluno normal; PD pontuação aluno Especial; % percentagem diferença entre P e PD; DS. -Desenvolvimento 

cognitivo e intelectual: suficiente, mediano, insuficiente. 
19 Legenda: P. pontuação aluno normal; PD pontuação aluno Especial; % percentagem entre P e PD. 
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Sujeito Sexo Idade 

Meses 

PIAE TREINAMENTO P PD % DS. 

Cognitivo 

A.D.D.F. F 98 Desenvolvimento da 

adaptabilidade 

11 10 90.9 Suficiente 

Paradigmas do processo 

percetivo 

93 72 77.4 Suficiente 

Categoria dos conceitos 

espaço/temporais 

84 68 80.9 Suficiente 

Apreciação do pensamento 

lógico-matemático 

52 43 82.7 Suficiente 

Condicionamento matemático 76 61 80.2 Suficiente 

Conhecimento do contexto 

metrológico 

51 42 82.3 Suficiente 

Global por subáreas 367 296 82.2 Suficiente 

TABELA N.º 8 - Avaliação do PIAE (A.D.D.F.).20 

 

 

GRÁFICO N.º 5 - Referencial da Tabela 8.21 

 

 

                                                           
20 Legenda: P. pontuação aluno normal; PD pontuação aluno Especial; % percentagem diferença entre P e PD; DS. Desenvolvimento 

cognitivo e intelectual: suficiente, mediano, insuficiente. 
21 Legenda: P. pontuação aluno normal; PD pontuação aluno Especial; % percentagem entre P e PD. 
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Sujeito Sexo Idade 

Meses 

PIAE TREINAMENTO P PD % DS. 

Cognitivo 

M.G.S.S. M 94 Desenvolvimento da 

adaptabilidade 

11 10 90.9 Suficiente 

  Paradigmas do processo 

percetivo 

93 76 81.7 Suficiente 

  Categoria dos conceitos 

espaço/temporais 

84 61 72.6 Mediano 

  Apreciação do pensamento 

lógico-matemático 

52 47 90.4 Suficiente 

  Condicionamento matemático 76 68 89.4 Suficiente 

  Conhecimento do contexto 

metrológico 

51 43 84.3 Suficiente 

  Global por subáreas 367 305 84.8 Suficiente 

TABELA N.º 9 - Avaliação do PIAE (M.G.S.S.).22 

 

 

 

GRÁFICO N.º 6 - Referencial da Tabela 9.23 

 

 

                                                           
22 Legenda: P. pontuação aluno normal; PD pontuação aluno Especial; % percentagem entre P e PD; DS. Desenvolvimento cognitivo 

e intelectual: suficiente, mediano, insuficiente. 
23 Legenda: P. pontuação aluno normal; PD pontuação aluno Especial; % percentagem entre P e PD. 
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4. APLICAÇÃO DAS PROVAS 

 

Para manter as ações no desenvolvimento do processo, uma equipe de 6(seis) 

profissionais da educação foi treinada, composta por três pedagogas e três psicopedagogas. 

Os métodos e critérios de aplicação das provas foram estabelecidos seguindo os manuais 

que, tipo de aluno que investigávamos, havia que estar atento as dificuldades que vão 

surgindo no decorrer da aplicação. 

O primeiro obstáculo encontrado refere-se à desinibição condutual das crianças com 

Deficiência Intelectual, sua impulsividade ao apresentar respostas, já que geralmente 

apresentam baixo nível de atenção, em relação ao momento em que imediatamente se 

formaliza um problema e, tendem a emitir a resposta, normalmente pouco reflexiva. Por 

isso, esta dinâmica foi aplicada através de contribuições verbais, para conseguir que o 

sujeito demorasse na resposta, até estar seguro de que havia compreendido o tipo de 

questão que se formalizava. 

Também de modo generalizado quando se formalizava ações que tratavam de 

semelhanças e diferenças, era necessário insistir um pouco mais, já que a primeira reação 

das crianças com deficiência intelectual era de dizer que não sabia como proceder e ficava 

calado.  

Este tipo de situação aparece no Raven, no Battelle e no PIAE principalmente. Isso 

foi observado, quando a constatação tendia a ser verbal, por exemplo: se diz a criança “vou 

dar o nome das coisas e quero que me digas em que se parecem e em que se diferenciam 

um avião e um navio”. É aqui, nesta formalização, quando o processo é exclusivamente 

verbal, que estas crianças apresentavam as maiores dificuldades de compreensão e, 

portanto, dificuldade de responder. 

A técnica utilizada no Battelle é a de contar uma história (conto) e responder a uma 

série de perguntas concretas em relação com a história contada. Para alcançar uma 

pontuação 2(dois), (máxima do Battelle) a criança tem de responder corretamente, ao 

menos, (04) quatro perguntas, sendo esse nível de resposta suscetível de ser elevado para 

crianças com deficiência Intelectual. Também ocorre na aplicação do Raven e quando se 

está trabalhando nas tarefas com o PIAE, na sala de aula ou no AEE. Neste sentido são 

considerados dois aspectos, para não dificultar ainda mais a criança: 
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a) Na aplicação da prova tentou-se conseguir o máximo de atenção, por parte das 

crianças;   

b) o fato de que algumas palavras usadas na exposição não são muito frequentes na 

linguagem diária dos alunos (ex.: bosque, cerdo), se substituem estas palavras por 

(floresta e porco), ou qualquer outra palavra que fosse comum à criança. 

Estas aplicações, segundo Cambrodi (1983) são por demais importantes para o 

reconhecimento do desenvolvimento da criança em qualquer instância. Já Piaget (1976) 

invoca que, o que respalda sua atuação, é que a aplicação seja de acordo com conhecimento 

prévio que a criança já possui, isso produz mais motivação e consequentemente maior 

empenho por parte da mesma, conduzindo-a à respostas coerentes com as perguntas. 
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5. MÉTODO DE TRATAMENTO DE DADOS  

 

No que respeita ao tratamento dos dados (por meio de análise estatística) iremos 

recorrer ao software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). A opção 

por este software justifica-se pela simples evidência de que será o programa mais adequado 

para este tipo de investigação. Na caracterização da amostra, usamos gráficos de 

frequência, tendo em vista o fato de podermos inferir em particular na grandeza dos dados 

relativos a cada questão específica do inquérito usado no presente estudo e ao final, 

sabermos qual o estado atual de cada criança. 

Assim que, podemos em primeiro lugar obter dados gerais em cada um dos temas 

abordados e posteriormente passarmos a uma análise comparativa entre todos os itens do 

pré-teste (Battelle e Raven), em relação a todos os itens do pós-teste (Battelle e Raven). 

Desta forma, busca-se verificar se houve melhora no desempenho da capacidade intelectual 

e das habilidades cognitivas (entre o pré e pós-testes).  

Nesta investigação, também, buscou-se fazer a análise dos itens do PIAE em forma 

de tabelas e gráficos representativos, mostrando o desempenho intelectual e as habilidades 

cognitivas que foram obtidos pela criança, em sua atuação de um ano na escola pública 

regular inclusiva, mediada pelo professor na sala de aula e pelas psicopedagogas no AEE. 

Assim, consideramos pertinente todo este esforço das equipes.    

 

 

6. AVALIAÇÃO DO PÓS-TESTE (BATTELLE E RAVEN) 

Após o término do ano escolar e, por conseguinte, com o fim da investigação, voltou-

se a aplicar aos alunos com deficiência intelectual os mesmos instrumentos de avaliação 

que se aplicaram ao princípio no pré-teste, seguindo os mesmos procedimentos. Para isso, 

utilizou-se outro profissional que desconhecia a proposta da investigação, isto é, não sabia 

o resultado do pré-teste. Deve-se salientar que na investigação não houve perda de aluno, 

o estudo ficou completo. 
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Devemos insistir, mais uma vez, no essencial cuidado que foi posto para a eleição e 

formação da equipe de pedagogas e psicopedagogas para aplicação do PIAE, já que a falta 

de habilidade de trabalho, as perturbações de atenção e os problemas sensoriais, tudo isso 

causa interferência na produção do aluno. Por outro lado, algum desses alunos pode 

apresentar indicadores que fazem presumível um nível intelectual superior ao estimado.  

O processo de avaliação permitiu as análises, as reflexões e a tomada de decisões 

posteriores, por isso, deposita-se especial atenção e cuidado de fazer-se com rigor e buscar 

o melhor ajuste entre as provas utilizadas e as ajudas técnicas, facilitadas na verificação da 

capacidade de cada criança. Nesta pós-avaliação, utilizaremos um gráfico para cada aluno. 

E neste gráfico encontra-se o resultado do pré-teste, no lado esquerdo e o do pós-teste no 

lado direito.  

TABELAS E GRÁFICOS DO PÓS-TESTE 

Sujeito 

 
Sexo 

Idade 

Meses 
Battelle PD PT Pc PcT IE 

A.R.P.S. M 94 

Discriminação percetiva 

Memória 

Raciocínio e habilidades acadêmicas 

Desenvolvimento conceitual 

20 

20 

31 

38 

 

 

10

9 

5 

36 

54 

17 

 

 

51 

 

 

90 

meses 

J.B.L.A. M 97 

Discriminação percetiva 

Memória 

Raciocínio e habilidades acadêmicas 

Desenvolvimento conceitual 

20 

20 

32 

38 

 

11

0 

5 

36 

59 

17 

 

 

56 

 

 

90 

meses 

A.B.P.S. F 98 

Discriminação percetiva 

Memória 

Raciocínio e habilidades acadêmicas 

Desenvolvimento conceitual 

20 

19 

29 

35 

 

10

3 

5 

26 

7 

6 

 

10 

 

 

76 

meses 

C.E.S.A. M 95 

Discriminação percetiva 

Memória 

Raciocínio e habilidades acadêmicas 

Desenvolvimento conceitual 

20 

19 

31 

38 

 

 

10

8 

 

5 

26 

54 

17 

 

33 

 

 

87 

meses 

A.D.D.F. F 98 

Discriminação percetiva 

Memória 

Raciocínio e habilidades acadêmicas 

Desenvolvimento conceitual 

20 

20 

32 

37 

 

 

10

9 

5 

36 

59 

12 

 

 

51 

 

 

90 

meses 

M.G.S.S. F 94 

Discriminação percetiva 

Memória 

Raciocínio e habilidades acadêmicas 

Desenvolvimento conceitual 

20 

20 

31 

39 

11

0 

 

5 

36 

54 

31 

56 

 

 

 

90 

meses 

TABELA N.º 10 - Aplicação do Battelle - Área Cognitiva (Pós-Teste).24 

                                                           
24 Legenda: PD. Pontuação direta; PT. Pontuação total; Pc Percentil; PcT percentil total; IE idade equivalente  
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Gráfico N.º 7 – Teste de aplicação do Battelle (pré e pós teste - A.R.P.S).25.       

 

 

 

Gráfico N.º 8 – Teste de aplicação do Battelle (pré e pós teste - J.B.L.A).26. 

 

 

                                                           
 
25 Legenda: PD. Pontuação direta; PT. Pontuação total; Pc Percentil; PcT percentil total; IE idade equivalente 
26 Legenda: PD. Pontuação direta; PT. Pontuação total; Pc Percentil; PcT percentil total; IE idade equivalente 
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Gráfico N.º 9 – Teste de aplicação do Battelle (pré e pós teste - A.B.P.S).27 

 

 

 

Gráfico N.º 10 – Teste de aplicação do Battelle (pré e pós teste - C.E.S.A.).28 

 

                                                           
27 Legenda: PD. Pontuação direta; PT. Pontuação total; Pc Percentil; PcT percentil total; IE idade equivalente 
28

Legenda: PD. Pontuação direta; PT. Pontuação total; Pc Percentil; PcT percentil total; IE idade equivalente 
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Gráfico N.º 11 – Teste de aplicação do Battelle (pré e pós teste - A.D.D.F).29 

 

 

 

Gráfico N.º 12 – Teste de aplicação do Battelle (pré e pós teste - M.G.S.S).30 

 

                                                           
29 Legenda: PD. Pontuação direta; PT. Pontuação total; Pc Percentil; PcT percentil total; IE idade equivalente 
30Legenda: PD. Pontuação direta; PT. Pontuação total; Pc Percentil; PcT percentil total; IE idade equivalente  
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Sujeito Sexo Idades Série A Ab B P.Total Pc G 

A.R.P.S. M 
94 

 

Pontuação 

PDE 

Discrepância 

10 

9 

1 

6 

7 

-1 

6 

6 

0 

 

22 

 

25 III- 

J.B.L.A. M 97 

Pontuação 

PDE 

Discrepância 

9 

9 

0 

8 

8 

0 

6 

6 

0 

23 50 III+ 

A.B.P.S. F 98 

Pontuação 

PDE 

Discrepância 

9 

9 

0 

7 

7 

0 

5 

5 

  0 

21 25 III- 

C.E.S.A. M 95 

Pontuação 

PDE 

Discrepância 

9 

9 

0 

9 

8 

1 

5 

6 

-1 

23 50 III+ 

A.D.D.F. F 98 

Pontuação 

PDE 

Discrepância 

11 

9 

2 

6 

7 

-1 

4 

5 

-1 

21 25 III- 

M.G.S.S. F 94 

Pontuação 

PDE 

Discrepância 

9 

9 

0 

7 

7 

0 

6 

6 

0 

22 25 III- 

TABELA N.º 11 - Aplicação do Pós-Teste Raven Colorido.31  

 

 

Gráfico N.º 13 – Teste de aplicação do Raven (pré e pós teste) - A.R.P.S.32 

 

                                                           
31 Legenda: Pontuação; PDE. Pontuação direta esperada; D discrepância; PT. Total; Pc. Percentil. G. Grau intelectual 
32Legenda: Pc – Percentil, PT – Percentil Total, G – Grau 
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Gráfico N.º 14 – Teste de aplicação do Raven (pré e pós teste) – J.B.L.A.33 

 

 

 

Gráfico N.º 15 – Teste de aplicação do Raven (pré e pós teste) – A.B.P.S.34 

 

                                                           
33 Legenda: Pc – Percentil, PT – Percentil Total, G - Grau 
34 Legenda: Pc – Percentil, PT – Percentil Total, G - Grau 
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Gráfico N.º 16 – Teste de aplicação do Raven (pré e pós teste) – C.E.S.A.35 

 

 

Gráfico N.º 17 – Teste de aplicação do Raven (pré e pós teste) – A.D.D.F.36 

                                                           
35 Legenda: Pc – Percentil, PT – Percentil Total, G - Grau 
36

Legenda: Pc – Percentil, PT – Percentil Total, G - Grau 
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Gráfico N.º 18 – Teste de aplicação do Raven (pré e pós teste) – M.G.S.S.37 

 

Uma vez realizados os dados no estudo empírico, é possível afirmar que: 

1. Com o estudo foi observado uma melhora após a intervenção com o PIAE, o que 

foi evidenciado ao se  realizar um contraste de médias, entre as pontuações obtidas pelos 

sujeitos no pré-teste e os resultados obtidos no pós-teste,  obtendo-se, assim uma diferença 

significativa, em relação ao nível de confiança (0,84) na correlação de Spearman, 

comparando-se ao estado anterior da aplicação do PIAE. 

2. Também é facilmente observável, por meio dos resultados apresentados nas 

tabelas, em que é apresentada a continuação, que ocorreu melhora nos processos de 

atenção, memória, perceção, resolução de problemas, conduta social vistos nos resultados 

do pós-teste cognitivo, em relação ao pré-teste cognitivo.  

Há uma melhora generalizada, visto que houve um desempenho  melhor em todos os 

percentis totais acerca das habilidades cognitivas, isto é, palpável e consistente como se 

observava na sala de aula  e que possivelmente será irreversível, se continuar a intervenção, 

inclusive em outras áreas do PIAE. Assim, as Variáveis Dependentes (VD), tais como 

treinamento dos professores, seminário de acompanhamento mensal, escola regular 

inclusiva, motivação e entrosamento das equipes pedagógicas e psicopedagógica 

contribuíram bastante para esta realidade. 

                                                           
37

Legenda: Pc – Percentil, PT – Percentil Total, G - Grau 
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Concomitante a este processo, foi verificado que a IC (Idade Cronológica) e, I.E. 

(Idade Equivalente), apresentam uma diferença de mais de dois (2) anos entre as crianças 

ditas normais regulares e as com DI, isso equivale dizer que o diferencial condutual e 

intelectual está regido pela Idade Mental, que aqui se transforma em I.E.  

Esse fato demonstra que antes da criança ter utilizado o treinamento na intervenção, 

como o PIAE seu Desenvolvimento Global, sua Capacidade intelectual, apresentava um 

percentil igual a um (1), o que dá um indicativo de Deficiência intelectual, independente 

de outros questionamentos que por ventura venha se fazer, pois a equivalência dos testes e 

a condição que foram aplicados pré e pós-teste  denota inegável sugestionabilidade para o 

fato destas crianças serem consideradas Deficientes intelectual. Assim, em relação à escola 

regular inclusiva que fez o uso do PIAE, espera-se, segundo nossa hipótese, que a criança 

desenvolva seu potencial intelectual e cognitivo, além de outras áreas, como linguagem, 

motricidade, que existem, mas que a escola regular não tem conhecimentos específicos 

para trabalhar. Então, isso se torna uma característica conceitual à criança, por apresentar 

Déficit intelectual que é a diminuição das habilidades cognitivas, assim como déficits em 

outras áreas como linguagem, motricidade, adaptação social, etc... 

Quanto á relação abaixo, há o diferencial da I.C (Idade Cronológica) e I.E (Idade 

Equivalente) no pré-teste e no pós-teste, após aplicação do PIAE (Programa Individual de 

Apoio Educativo) para entendermos porque houve o diferencial de Idade Mental (IM), o 

que demonstra critério de Déficit Global (DG) no sujeito, especialmente naqueles que estão 

sendo escolarizados. Em outros termos, pode-se afirmar que, quanto mais a I.C (idade 

cronológica) se aproxima da IE = IM, Idade Equivalente = Idade Mental), mais próximo 

da normalidade se encontra o sujeito e vice-versa.  

Isto é verificável no seu percentil, que nesse trabalho será apresentado tanto o 

percentil baixo do pré-teste, quanto o percentil mais alto no pós-teste. 

Dessa forma, deve-se deixar explícito que estas diferenças no PcT (Percentual Total) 

observado no pós-teste, só foi verificado, após a aplicação de um plano educativo, que foi 

o PIAE. Aqui, é dado maior enfoque à área cognitiva, que foi a única trabalhada, visto que 

o PIAE ainda possui mais cinco áreas de desenvolvimento. 
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PRÉ-TESTE BATTELLE                 PÓS-TESTE BATTELLE 
 

TABELA N.º 12 – Dados para comparar as idades. (Cronológica e Equivalente).38 

 

Idades Comparativas do Pré e Pós-Teste (Battelle) 

PRÉ-TESTE (BATTELLE )  PÓS-TESTE (BATTELLE) 

TABELA N.º 13 – Comparativo das idades (Cronológica e Equivalente) – Battelle. 

 

 

                                                           

38 Legenda: PT= Pontuação Total; PcT= Percentil Total;  I.C.=Idade Cronológica; IE = Idade Equivalente 

 

Sujeito PT PcT I.C. 

meses 

I.E 

meses 

 Sujeito PT PcT I.C. 

meses 

I.E. 

meses 

A.R.P.S. 78 1 84 54 A.R.P.S. 109 51 94 90 

 J.B.L.A. 68 1 87 50 J.B.L.A. 110 56 97 90 

A.B.P.S. 34 1 88 28 A.B.P.S. 103 10 98 76 

C.E.S.A. 84 1 85 57 C.E.S.A. 108 33 95 87 

A.D.D.F. 80 1 84 55 A.D.D.F. 110 56 98 90 

M.G.S.S. 91 1 88 64 M.G.S.S. 109 51 94 90 

Sujeito PcT I.C 

ANO 

I.E. 

ANO 

Diferença 

ANO 

Sujeito PcT I.C. 

ANO 

IE 

ANO 

Diferença 

ANO 

A.R.P.S. 1 7 4¹/² 2.4 A.R.P.S. 51 7.8 7¹/² 0.3 meses 

J.B.L.A. 1 7.25 4.2 2.8 J.B.L.A.  56 8.08 7¹/² 0.5 meses 

A.B.P.S. 1 7.3 2.3 5.0 A.B.P.S. 10 8.16 6.3 0.9 meses 

C.E.S.A. 1 7.1 4.8 2.3 C.E.S.A. 33 7.9 7.3 0.8 meses 

A.D.D.F. 1 7.3 4¹/² 2.4 A.D.D.F. 56 8.2 7¹/² 0.9 meses 

M.G.S.S. 1 7 5.3 2.0 M.G.S.S. 51 7.8 7¹/² 0.8 meses 
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Nesta tabela, também são apresentadas as diferenças observados durante um ano e é 

indicativo da literatura que pessoas com Deficiência Intelectual (DI), geralmente, 

apresentam uma discrepância entre a Idade Cronológica (Idade Real) e a Idade Equivalente 

(Idade Mental), o que chega a ser de mais de 02 anos de diferença, em média (Ver figura 

6). 

A mesma observação é apresentada quando nos pré-teste e pós-teste do Raven 

colorido, talvez não haja tanta disparidade ou significância como no Battelle, haja vista que 

a Capacidade Intelectual não sofre uma mudança significativa de um ano para outro, isto é 

conhecido de todo profissional da área, como ocorre com as Habilidades Cognitivas, pois, 

esta variação depende de outras Variáveis Independentes (VI), que irão promover 

mudanças no modo da conduta de atuação do sujeito, tais como: obstáculos na 

comunicação da criança, desinibição condutual, impulsividade descontrolada, emissão de 

respostas pouco reflexivas, baixo nível de atenção e maior dificuldade de compreensão.  

Tudo isto parece concorrer para que não se considere por demais significativas seu 

Desenvolvimento Intelectual. No entanto, ressaltam-se certas peculiaridades que parecem 

ter ocorrido pelos sujeitos estarem em intervenção do PIAE, executando tarefas e, 

inclusive, conscientizando-se das mesmas ao relatá-las verbalmente em sala de aula. No 

caso, algumas crianças mantiveram percentil intelectual equivalentes tanto no pré, como 

no pós-teste, o que exemplifica o que já havia sido ponderado anteriormente, ou seja, não 

havia significativa diferença relativa a sua condição intelectual e a maturidade talvez tenha 

sido a responsável.  

Por outro lado, observa-se que das seis (6) crianças que se submeteram a intervenção, 

quatro (4) delas apresentaram melhoras sensíveis com indicativo que não foi a maturidade, 

mas que outros fatores educacionais que contribuíram para que isso ocorresse. Assim, 

dentre as Variáveis Dependentes (VD), PIAE, a atuação mediadora das professoras e a 

motivação para aprender significativamente o que está sendo ensinado, provavelmente, 

isso  provocou em algumas crianças desenvolvimento e desempenho a altura da IC, o que 

pode ser visto na tabela abaixo, onde há uma diferença visível no Grau Intelectual das 

crianças, após a intervenção com o PIAE. 
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PRÉ-TESTE                                                        PÓS-TESTE 

Sujeito Pc G IC 

ANO 

 Sujeito Pc G IC 

ANO 

A.R.P.S. 5 V 7 A.R.P.S. 25 IV+ 7.8 

J.B.L.A. 25 IV+ 7.2 J.B.L.A. 50 III+ 8.0 

A.B.P.S. 5 V 7.3 A.B.P.S. 25 IV+ 8.2 

C.E.S.A. 25 IV+ 7.1 C.E.S.A. 50 III+ 7.9 

A.D.D.S. 5 V 7.0 A.D.D.S. 25 IV+ 8.2 

M.G.S.S. 5 V 7.3 M.G.S.S. 25 IV+ 7.8 

TABELA N.º 14 – Comparativo da Diferença no Grau Intelectual. 

 Escala Raven Grau Intelectual 

 GRAU III - Ou ‘Intelectualmente Médio em relação à Capacidade Intelectual’. Se 

o Percentil se encontra entre os valores 25 e 75; no intervalo entre 26-74, pode-se 

utilizar o símbolo III+ se o Percentil supera 50, se está abaixo de 50, III-; 

 GRAU IV+ - Ou ‘Claramente Baixo da Média em relação à Capacidade 

Intelectual’, se o percentil se encontra no intervalo 6-25; e como IV-, se é igual ou 

inferior a 10 

 GRAU V - ou ‘com Déficit Intelectual, se o percentil é igual ou inferior a 5. 

Realizado o contraste de medidas entre o pré-teste e o pós-teste do Battelle e do 

Raven colorido, em condição experimental, tomando para estas análises as pontuações de 

melhora, entendendo que, a diferença existente entre as pontuações obtidas por estas, na 

fase pré-teste, e as obtidas na fase de pós-teste, encontramos mudança considerável no 

Inventário de Desenvolvimento Battelle e no Raven colorido, o que é indicativo do nosso 

objetivo da tese, referente à melhora da Capacidade Intelectual e das Habilidades 

Cognitivas das crianças com Deficiência Intelectual (DI), por meio da intervenção do 

Programa Individual de Apoio Educativo – PIAE. Vale salientar que como a psicometria 

do Raven é inversamente proporcional, quando da alocação dos valores, houve uma 

inversão que está atualmente corrigida. 
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7. A IMPORTÂNCIA DO PIAE NO TREINAMENTO 

Características do Desenvolvimento Individual e suas percentagens de acertos, por 

parte da criança com Deficiência Intelectual (DI). 

1. A.R.P.S. O perfil do aluno com Deficiência intelectual (DI), referente ao uso do 

PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo), ao final do treinamento, 

apresentou as seguintes pontuações: 

A PD (Pontuação Direta), acertos, do aluno com Deficiência intelectual (DI), em 

relação à P (Pontuação) do aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), em 

percentagens, quanto ao Desenvolvimento da Adaptabilidade, foi de 81.8% dos acertos 

do aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), de mesma Idade Cronológica (IC). 

Seu desenvolvimento foi suficiente, quanto ao paradigma referente ao Processo Percetivo, 

perfazendo 93.5% dos acertos. Seu desenvolvimento também foi suficiente, em relação à 

categoria dos Conceitos Espaço/Temporais, perfazendo 88.1% dos acertos do aluno que 

não apresenta Deficiência Intelectual (DI). Seu desenvolvimento mostrou-se outra vez 

suficiente, quanto à Apreciação do Pensamento Lógico-Matemático, o que equivaleu a 

100%, dos acertos do aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI). Quanto ao 

Condicionamento Matemático, obteve 67.1% de percentagem, ou seja, seu 

desenvolvimento foi considerado suficiente, em relação ao aluno que não apresenta 

Deficiência Intelectual (DI), de mesma Idade Cronológica (IC). Ademais, seu 

desenvolvimento foi considerado mediano, em relação ao Conhecimento Metrológico, 

visto que apresentou 58.8%, em relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual 

(DI).  

Assim, no cômputo geral, em relação as seis (6) subáreas cognitivas, esse aluno 

conseguiu uma percentagem 81.4 %, considerando-se suficiente sua Capacidade Intelectual 

e sua Habilidade Cognitiva, ou seja, compatível com a classe regular inclusiva em que 

estava. (Ver tabela e gráfico 4) 

2. J.B.L.A O perfil do aluno com Deficiência intelectual (DI), referente ao uso do 

PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo), ao final do treinamento, 

apresentou as seguintes pontuações:  
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A PD (Pontuação Direta), acertos, do aluno com Deficiência intelectual (DI), em 

relação à P (Pontuação) do aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), em 

percentagens, quanto ao Desenvolvimento da Adaptabilidade, foi de 100% de acertos, 

ou seja, igual a do aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), de mesma IC 

(Idade Cronológica), assim como se apresentou suficiente, quanto ao Desenvolvimento 

Cognitivo e Intelectual. Quanto ao paradigma do Processo Percetivo, obteve 100% dos 

acertos, em relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI) e mostrou-se 

suficiente, quanto ao Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual. Em relação aos Conceitos 

Espaço/Temporais, obteve o percentual de 82.1% dos acertos, em relação ao aluno que 

não apresenta Deficiência Intelectual (DI), sendo considerado suficiente quanto ao 

Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual. Ademais, em relação à apreciação do 

Pensamento Lógico-Matemático, apresentou 90.3% dos acertos, em relação ao aluno que 

não apresenta Deficiência Intelectual (DI), sendo considerado suficiente, em relação ao 

Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual. Ademais, quanto ao Condicionamento 

Matemático, obteve 85.5% dos acertos, em relação ao aluno que não apresenta Deficiência 

Intelectual (DI), de mesma IC (Idade Cronológica), sendo considerado suficiente seu 

Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual.  Referente ao Conhecimento Metrológico, o 

aluno com Deficiência intelectual (DI) obteve 90.2% dos acertos, em relação ao aluno que 

não apresenta Deficiência Intelectual (DI), sendo seu Desenvolvimento Cognitivo e 

Intelectual considerado suficiente.  

Assim, no cômputo geral, em relação as seis (6) subáreas cognitivas, esse aluno 

conseguiu uma percentagem 91.3% de acertos em relação a um aluno que não apresenta 

Deficiência Intelectual (DI), com mesma IC (Idade Cronológica), sendo considerado 

suficiente sua Capacidade Intelectual e sua Habilidade Cognitiva, ou seja, compatível com 

a classe regular inclusiva em que estava. (Ver tabela e gráfico 5).  

3. A.B.P.S. O perfil do aluno com Deficiência intelectual (DI), referente ao uso do 

PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo), ao final do treinamento, 

apresentou as seguintes pontuações:  

A PD (Pontuação Direta), acertos do aluno com Deficiência intelectual (DI), em 

relação à P (Pontuação) do aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), em 

percentagens, quanto ao Desenvolvimento da Adaptabilidade, foi de 63.6% dos acertos, 

em relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), de mesma Idade 

Cronológica (IC), sendo considerado mediano seu Desenvolvimento Cognitivo e 
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Intelectual. Quanto ao paradigma do Processo Percetivo, obteve 77.4% dos acertos, em 

relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), sendo suficiente seu 

Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual. Em relação à categoria dos Conceitos 

Espaço/Temporais, apresentou 67.8%, em relação aos acertos do aluno que não apresenta 

Deficiência Intelectual (DI), sendo considerado mediano seu Desenvolvimento Cognitivo 

e Intelectual. Quanto à Apreciação do Pensamento Lógico-Matemático, apresentou 

98.1% dos acertos, em relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), 

sendo considerado suficiente seu Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual.  Ademais, em 

relação ao Condicionamento Matemático, verificou-se 92.1% dos acertos, em relação ao 

aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), de mesma IC (Idade Cronológica), 

sendo considerado suficiente seu Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual. Em relação ao 

Conhecimento Metrológico, apresentou 86.3% dos acertos, em relação ao aluno que não 

apresenta Deficiência Intelectual (DI), sendo seu Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual 

considerado suficiente.  

Assim, no cômputo geral, em relação as seis (6) subáreas cognitivas, esse aluno 

conseguiu uma percentagem 80.8%, sendo considerada suficiente sua Capacidade 

Intelectual e sua Habilidade Cognitiva, ou seja, compatível com a classe regular inclusiva 

em que estava. (Ver tabela e gráfico 6) 

4. C.E.S.A. O perfil do aluno com Deficiência intelectual (DI), referente ao uso do 

PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo), ao final do treinamento, apresentou 

as seguintes pontuações:  

A PD (Pontuação Direta), acertos, do aluno com Deficiência intelectual (DI), em 

relação à P (Pontuação) do aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), em 

percentagens, quanto ao Desenvolvimento da Adaptabilidade, foi de 100% dos acertos, 

em relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), de mesma Idade 

Cronológica (IC), sendo considerado suficiente seu Desenvolvimento Cognitivo e 

Intelectual. Em relação ao paradigma do Processo Precetivo, apresentou 84.0% dos 

acertos, em relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), sendo 

considerado suficiente seu Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual. Quanto à categoria 

dos Conceitos Espaço/Temporais, obteve 79.8% dos acertos, em relação ao aluno que 

não apresenta Deficiência Intelectual (DI), sendo considerado suficiente seu 

Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual. Quanto à apreciação do Pensamento Lógico-

Matemático, obteve 94.2% dos acertos, em relação ao aluno que não apresenta Deficiência 
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Intelectual (DI), sendo considerado suficiente seu Desenvolvimento Cognitivo e 

Intelectual. Em relação ao Condicionamento Matemático, apresentou 88.1% dos acertos, 

em relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI) de mesma Idade 

Cronológica (IC) sendo considerado suficiente seu Desenvolvimento Cognitivo e 

Intelectual. Ademais, em relação ao Conhecimento Metrológico, apresentou 92.1% dos 

acertos, em relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), sendo seu 

Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual considerado suficiente.  

Assim, no cômputo geral, em relação as seis (6) subáreas cognitivas, esse aluno 

conseguiu uma percentagem 89.7%, sendo considerado suficiente sua Capacidade 

Intelectual e suas Habilidades Cognitivas, ou seja, compatível com a classe regular 

inclusiva em que estava. (Ver tabela e gráfico 7) 

5. A.D.D.F. O perfil do aluno com Deficiência intelectual (DI), referente ao uso do 

PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo), ao final do treinamento, apresentou 

as seguintes pontuações:  

A PD (Pontuação Direta), acertos, do aluno com Deficiência intelectual (DI), em 

relação à P (Pontuação) do aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), em 

percentagens, quanto ao Desenvolvimento da Adaptabilidade, foi de 90.9%, em relação 

ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), de mesma Idade Cronológica (IC), 

sendo cosiderado suficiente seu Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual. Quanto ao 

paradigma do Processo Perceptivo, obteve 77.4% dos acertos, em relação ao aluno que 

não apresenta Deficiência Intelectual (DI), sendo considerado suficiente seu 

Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual. Em relação à categoria dos Conceitos 

Espaço/Temporais, obteve 80.9% dos acertos em relação ao aluno que não apresenta 

Deficiência Intelectual (DI), sendo considerado suficiente em relação ao seu 

Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual. Quanto à Apreciação do Pensamento Lógico-

Matemático, apresentou 82.7% dos acertos, em relação ao aluno que não apresenta 

Deficiência Intelectual (DI), sendo considerado suficiente seu Desenvolvimento Cognitivo 

e Intelectual. Ademais, em relação ao seu Condicionamento Matemático, obteve 80.2% 

dos acertos, em relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), de mesma 

Idade Cronológica (ID), sendo considerado suficiente seu Desenvolvimento Cognitivo e 

Intelectual. Em relação ao Conhecimento Metrológico, apresentou 82.3% dos acertos, em 

relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), sendo considerado seu 

Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual suficiente.  
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Assim, no cômputo geral, em relação a seis (6) subáreas cognitivas, esse aluno 

conseguiu uma percentagem 82.8% de acertos, em relação ao aluno que não apresenta 

Deficiência Intelectual (DI), considerado suficiente quanto a sua Capacidade Intelectual e 

sua Habilidade Cognitiva, ou seja, compatível com a classe regular inclusiva em que estava. 

(Ver tabela e gráfico 8). 

6. M.G.S.S O perfil do aluno com Deficiência intelectual (DI), referente ao uso do 

PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo), ao final do treinamento, apresentou 

as seguintes pontuações: 

A PD (Pontuação Direta), acertos, do aluno com Deficiência intelectual (DI), em 

relação à P (Pontuação) do aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), em 

percentagens, quanto ao Desenvolvimento da Adaptabilidade, foi de 90.9% acertos, em 

relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), com mesma Idade 

Cronológica (IC), sendo seu Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual considerado 

suficiente. Em relação ao paradigma do Processo Preceptivo, apresentou 81.7% dos 

acertos, em relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), sendo 

considerado suficiente seu Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual. Quanto à categoria 

dos Conceitos Espaço/Temporais, apresentou 72.6% dos acertos, em relação ao aluno que 

não apresenta Deficiência Intelectual (DI), sendo considerado mediano seu 

Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual. Quanto à apreciação do Pensamento Lógico-

Matemático conseguiu 90.4% dos acertos, em relação ao aluno que não apresenta 

Deficiência Intelectual (DI), sendo considerado suficiente seu Desenvolvimento Cognitivo 

e Intelectual. Em relação ao Condicionamento Matemático, obteve 89.4%, em relação ao 

aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), de mesma Idade Cronológica (IC), 

sendo considerado suficiente seu Desenvolvimento Cognitivo e Intelectual. Ademais, em 

relação ao Conhecimento Metrológico, obteve 84.3% dos acertos, em relação ao aluno 

que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), sendo considerado seu Desenvolvimento 

Cognitivo e Intelectual suficientes.  No cômputo geral, referente as seis (6) subáreas 

cognitivas, essa aluna conseguiu uma percentagem de 84.8%, considerando suficiente sua 

Capacidade Intelectual e sua Habilidade Cognitiva, ou seja, compatível com a classe 

regular inclusiva em que estava (Ver tabela e gráfico 9). 
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Uma análise minuciosa do desempenho dessas seis (6) crianças, de ambos os sexos 

e com Idade Cronológica (IC) entre sete (7) anos, no início da intervenção  até 8 anos e 2 

meses, no final da intervenção, equivale dizer que, mediante correlação grupal dos 

participantes, denota-se que houveram diversos fatores que contribuíram 

significativamente seu desenvolvimento na área cognitiva,  o empenho dos profissionais 

mediadores do ensino. Com isso, os alunos parecem sentirem-se mais motivados pelo uso 

do PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo), de forma que conseguiram suplantar 

suas deficiências intelectuais, e o apoio dado pelas psicopedagogas no AEE (Atendimento 

Educacional Especializado).  

Vygotsky (1977) afirmava que o estágio operacional concreto de Piaget, não 

relacionava nenhum ou quase nenhum desenvolvimento intelectual e cognitivo 

representativo de idade adulta, (apesar de muitos adultos estarem ainda neste estágio). Para 

o autor do PIAE, o que na realidade expressaria um desenvolvimento mais adequado e mais 

significativo era se, ao treinarmos pessoas com Deficiência Intelectual (DI), o seu 

desempenho pudesse chegar a um patamar em  que sua Capacidade Intelectual e suas 

Habilidades Cognitivas, fosse se encaminhando cada vez mais para o estágio Lógico-

Matemático (o que não quer dizer que tenha suplantado totalmente o estágio operacional 

concreto), mas que se aproximasse do Lógico-Matemático. Saliente-se que o próprio 

Vygotsky já expressava: não valeria a pena se dedicar educacionalmente com estas pessoas 

se soubéssemos que eu jamais alcançaria o estágio adulto, permanecendo sempre num nível 

intelectual infantil. A inclusão com alunos regulares ajuda aproximar-se do Lógico-Formal, 

no sentido de adquirir, por si, certa independência e autonomia, o que lhe renderia 

dignidade de cidadão.  

Dessa forma, se focalizarmos com mais nitidez, na observância do cômputo geral das 

seis subáreas cognitivas de cada aluno, observaremos que houve uma compreensão das 

Habilidades Cognitivas e Intelectivas, senão de conduta também. Por outro lado, há de se 

entender que houve uma melhor dedicação à aprendizagem, de modo equiparado, ao 

verificarmos as percentagens de cada um dos alunos com Deficiência Intelectual (DI), em 

relação ao aluno que não apresenta Deficiência Intelectual (DI), da escola regular, o que 

pode ser observado abaixo:  
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A.R.P.S. 81.4%    J.B.L.A.91.3%   A.B.P.S. 80.8% 

C.E.S.A. 89.7%  A.D.D.F. 82.8% M.G.S.S. 84.8%  

QUADRO N. 5 - Acerto da Área Cognitiva Global em Relação às Crianças “Normais” de mesma IC. 

 

Esse quadro enfatiza tanto a ação do PIAE - Programa Individual de Apoio 

Educativo, na intervenção em relação às crianças que apresentam Deficiência Intelectual, 

como a relação com os profissionais que trabalharam durante um ano, intervindo 

diariamente, motivando-as, mostrando a recetividade da escola e pelo novo modelo do 

Programa de Aprendizagem, o qual se apresentou com menos fracasso e mais sucesso, o 

que possivelmente tenha interferido no comportamento deles.  

Em tese é importante se frisar que o PIAE, é composto de outras três (3) áreas 

educativas e duas (2) sociais, no entanto, este trabalho deteve seu foco, exclusivamente na 

área cognitiva o que parece ter conduzido as crianças a um novo patamar destas habilidades 

e auxiliou o desenvolvimento das capacidades intelectuais observadas, por meio dos pré e 

pós-testes Battelle e Raven.  

Aqui também as Variáveis Dependentes (VD), como: motivação ao acertar as tarefas; 

didática prática e pouca teoria ajudaram as crianças a identificar o significado do que 

estavam aprendendo.  

Logo, concluir esta tarefa tem importância fundamental e equivale dizer, se a 

capacidade mental evoluiu e, consequentemente, o desenvolvimento intelectual em relação 

às habilidades cognitivas também melhoraram bem mais do que talvez, se esses alunos não 

tivessem recebido essa intervenção e este era nosso objetivo fundamental. Assim sendo, 

para conseguir outro tipo de análise dos dados, foram realizadas as correlações de 

Spearman e os testes de Wilcoxon, que aparecem nas figuras (6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,14). 
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8. QUADRO DE VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES 

8.1. Hipóteses da investigação 

a) A aplicação do PIAE às crianças com déficit intelectual, ocasionará uma mudança 

no desenvolvimento das Habilidades Cognitivas e Intelectivas; 

b) A verbalização do professor e a verbalização dupla professor e aluno, com o PIAE, 

causarão resultado superior ao da aula com a verbalização, apenas do professor; 

c) O nível de Capacidade Intelectual (CI) dos sujeitos logrará melhora com as 

contribuições do PIAE nas habilidades cognitivas; 

d) Aluno com Deficiência Intelectual (DI), ao receber atenção do programa 

educativo, de forma mediada em escolas regulares, tendem a apresentar nível 

intelectual superior àqueles escolarizados em centros segregados de educação 

especial onde inexiste seriação; 

e) O PIAE se propõe a facilitar a aprendizagem do aluno na área das cognições, como 

memória, atenção, perceção, linguagem e raciocínio, as quais são complexas 

demais para crianças com déficit intelectual. 

Em relação à primeira hipótese, qual faz referência à utilização do PIAE , foi 

constatado um melhor desenvolvimento das Habilidades Cognitiva e Intelectual, por 

crianças com Deficiência Intelectual (DI), o que não se refere a desempenho, pois não 

tivemos um grupo controle para verificação, por falta de alunos com DI, com nível de idade 

cronológica iguais.  

No entanto, por meio dos Pós-testes Battelle e Raven colorido, foi possível identificar 

que houve desenvolvimento, o que pode ser constatado quando observado o Pré-teste 

Battelle e Raven colorido, em que as crianças apresentam um baixo potencial de 

habilidades cognitivas e, consequentemente, baixa Capacidade Intelectual (CI). Em relação 

à verificação do desempenho das crianças no momento em que foi feita a intervenção, por 

meio do PIAE, nota-se que, em relação à criança que não apresenta Deficiência Intelectual 

(DI), da classe regular, as que apresentam Deficiência Intelectual (DI) chegaram a ter uma 

percentagem de acerto próximo daquelas crianças, na área cognitiva, ou seja, isso nos levar 

a crer que o objetivo foi alcançado e a hipótese foi confirmada. 
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Em relação à segunda hipótese, segundo a qual, na intervenção cognitiva com o 

PIAE, a verbalização do professor e a verbalização dupla, professor e aluno, causou 

resultado superior aos obtidos na aula sem verbalização ou só com a verbalização  do 

professor, esse aspeto foi identificado e avaliado pelas pedagogas e psicopedagogas, 

durante os seminários mensais, as quais indicaram que, durante as aulas sem verbalização 

explícita, ou seja, no decorrer da aula na escola regular, o professor utilizava-se de menos 

do contexto verbal, a fim de fazer uso da forma visual, por meio do quadro, impedindo que 

a criança tivesse maior comunicação, pois se sentia inibida pela presença do demais na 

classe.  

No entanto, ao trabalharem com o PIAE, que faz uso dos enfoques cognitivos e 

condutual e utiliza-se do processo de estratégia de treinamento informado e do treinamento 

de autocontrole, por meio da verbalização, em primeiro lugar, como já evidenciamos no 

início deste capítulo, os alunos apresentaram-se mais confiantes e com liberdade de se 

comunicar, já que a metodologia do PIAE requer isto. Logo, possivelmente, a metodologia 

exercitada no Programa dá ênfase e comprova a segunda hipótese.  

Em relação à terceira hipótese, segundo a qual o nível de Capacidade Intelectual dos 

sujeitos logrará melhora com as aquisições do treinamento das habilidades cognitivas, por 

meio do PIAE, isso pode ser verificado e avaliado ao observarem-se os percentis 

indicativos dos Prés e Pós-testes. Assim, a variação para mais dos percentis, no pós-teste 

Battelle e Raven colorido, não deixa dúvida, inclusive no Battelle, onde pode ser percebida 

mais significativamente essa mudança, já que a ênfase está nas funções cognitivas, as quais 

interferem diretamente na Capacidade Intelectual.  

Vale salientar que o PIAE, por meio da sua intervenção, dá um indicativo de como 

essas crianças, no caminhar do ano letivo e com as estratégias utilizadas, conseguirão 

desenvolver seu Potencial Cognitivo e Intelectual, haja vista que as áreas exploradas eram 

seis (6) subáreas cognitivas, essenciais para o desenvolvimento e a compreensão dos fatos 

e das situações, o que lhe confere o significado das ações desenvolvidas, levando a acentuar 

cada vez mais seu potencial. Nesse aspeto, pode-se afirmar que a terceira hipótese está 

exemplificada, tanto em relação ao Desenvolvimento Individual do PIAE, quanto no pós-

teste do Battelle e Raven colorido. 
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Em relação à quarta hipótese, segundo a qual os alunos com Deficiência Intelectual 

(DI), ao receberem atenção do Programa Educativo com ensino mediado em escolas 

regulares tendem a apresentar nível intelectual superior àqueles escolarizados em escolas 

que atendem em específico pessoas com NEE, em que alunos com mesmos biótipos de 

Déficit Intelectual (DI), nos quais não se observa melhorias, nem educativas nem sociais 

quanto ao seu desenvolvimento em relação à Idade Cronológica (IC) das outras crianças 

de mesma idade.  

Nessas condições, foram observadas, por meio das intervenções mediadas por 

professoras treinadas para utilizar o PIAE, na escola regular inclusiva, que as crianças 

tendem a expressar melhor qualidade intelectiva, cognitiva e social. No entanto, não temos 

comprovação feita por meio de materiais didáticos (pois não existem), nem com dados 

estatísticos que venham a comprovar totalmente esta hipótese haja vista o PIAE é utilizado 

no Nordeste do Brasil nas escolas públicas a apenas 12 anos. Entretanto, o que arrefece 

nossa hipótese é que a aplicação de um Programa Educativo deste porte, por intermédio de 

profissionais treinados mediando à aprendizagem, em uma escola regular inclusiva, haverá 

grandes benefícios tanto de ordem educativo como social para as crianças com Deficiência 

Intelectual (DI). 

Em relação à quinta hipótese, segundo a qual o PIAE o Programa facilita a 

aprendizagem das cognições, como memória, atenção, perceção, linguagem, raciocínio, 

que são bastante complexas para crianças com Deficiência Intelectual (DI), a ponto de 

“quase” igualar à Idade Cronológica (IC) com a Idade Mental (IM). Isso condiz com a 

análise dos dados, onde se observa que não apenas a maturidade ocasionada pela mudança 

de ano no indivíduo, senão a atuação do PIAE (Programa Individual de Apoio Educativo), 

com todas as Variáveis Dependentes (VD), em apoio. Isso porque essas funções, 

inegavelmente, são complexas para a compreensão dessas crianças e sem apoio, elas não 

se desenvolvem.  

No mais, observamos, com a leitura do Pré-teste do Battelle e Raven colorido da IE 

e referenciamos a diferença entre a Idade Cronológica (IC) e Idade mental (IM). Depois na 

análise do Pós-teste a diferença entre IC e IE é bem menos evidenciada, o que nos faz 

entender, pelo menos no primeiro momento, que houve “algo” que revalidou seu potencial 

e isto se atribui, pelo menos nesta ocasião, à intervenção que a criança recebeu e que ela 

tenha interagido verbalmente com o adulto, pois, isto é observado na ação desenvolvida de 

cada criança individualmente no PIAE, exposto neste trabalho. Assim, não na totalidade, 

mas pelo ao menos parcialmente, essa última hipótese foi contemplada. 
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8.2.  Discussão 

Os resultados mostram que o treinamento, sem lugar a dúvidas, produziu bons 

resultados, em reação ao que havia sido proposto nas hipóteses, as quais são apoiadas em 

um bom número de estudos anteriores a este. 

Também é facilmente observável, a vista dos dados anteriores, que o treinamento 

resultou em melhoras generalizadas, tendo em vista que, sem levar em consideração o tipo 

de tarefa, o aluno se empenhava em desenvolvê-la e isso era exatamente o esperado, 

segundo as hipóteses planteadas. Dessa forma, esperava-se haver, em relação às 

habilidades cognitivas, uma melhora significativa, durante o desenvolvimento da tarefa 

treinada. Assim, observou-se a transferência e a generalização do aprendizado no nível de 

execução, desde a intervenção, até a aplicação dos pós-testes, Battelle e Raven. 

 

9.  RELATÓRIO ESTATÍSTICO 

9.1.Metodologia 

Para verificar a correlação entre os resultados dos testes de Battelle e Raven, foi 

aplicado Teste de correlação de Spearman e, com o fito de identificar se houve ou não 

aumento da pontuação obtida, foi utilizado o teste de Wilcoxon. Assim, os dados foram 

tabulados e analisados em SPSS (Statistical Product and Service Solutions), versão 20. 

Resultados Teste de Battelle

 

Gráfico N.º 19. Resultado do Battelle Área Cognitiva (Antes e Depois) da Aplicação do Teste. Correlação 

de Spearman = 0,35; P = 0,49. 
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Gráfico N.º 20. Resultado do Battelle na Área Cognitiva Antes e Depois da Aplicação do Teste 

Teste de Wilcoxon. P = 0,03* 

Conclusão: conforme o Gráfico N. 20, observa-se que os resultados antes e depois da 

aplicação do Teste de Battelle não apresentam correlação no teste Spearman (0,35). Pelo 

teste de Wilcoxon (Gráfico N. 20), afirma-se que a média de pontuação, após a aplicação 

do teste foi maior do que antes da aplicação. Conclusão geral: Independente do grau 

registrado no Pré-teste, por menor que tenha dado esse resultado, o indivíduo vai obter 

resultados significativos no final do tratamento.  

 

Gráfico N.º 21. Comparativo entre Idade Real (IR) e Idade Equivalente (IE) no Pré e Pós-teste de Battelle.

72,5

108,2

0

20

40

60

80

100

120

Antes Depois

P
o

n
tu

aç
ão

 (
m

é
d

ia
)

Aplicação do Batelle (Pontuação Média) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

82 84 86 88 90

Id
ad

e
 d

o
 t

e
st

e
 (

m
e

se
s)

Idade real (meses)

Comparativo no pré-teste            
(Idade real x Idade equivalente)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

90 92 94 96 98 100

Id
ad

e
 d

o
 t

e
st

e
 (

m
e

se
s)

Idade real (meses)

Comparativo no pós-teste            (Idade 
real x Idade equivalente)



  

158 
 

Conclusão: conforme Gráfico N. 21, observa-se que, no Pré-teste, os indivíduos 

apresentavam certa distância entre a Idade Real (IR) e a Idade Equivalente (IE). Já no Pós-

teste, essa diferença já se apresenta bem menor.  

 

Gráfico N.º 22. Percentil do Battelle na Área Cognitiva Antes e Depois a Aplicação do Teste. 

Correlação de Spearman = 0,35; P = 0,49. 

 

Gráfico N.º 23. Resultado do Battelle a Área Cognitiva Antes e Depois da Aplicação do Teste. 

Teste de Wilcoxon. P = 0,03* 
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Conclusão: conforme a Gráfico N. 22, observa-se que os resultados, antes e depois 

da aplicação do Teste de Battelle, não apresentam correlação no Teste Spearman (0,35). 

Pelo teste de Wilcoxon (Gráfico N. 23), afirma-se que a média do percentil, após a 

aplicação do teste foi maior do que antes da aplicação. Conclusão geral: Independente do 

percentil registrado no Pré-teste, o indivíduo obtém resultados significativos no final do 

tratamento. 

Teste de Raven 

 

Gráfico N.º 24. Resultado do Raven Antes e Depois da Aplicação do Teste. 

Correlação de Spearman = 0,84; P = 0,04* 

 

Gráfico N.º 25. Resultado do Raven na Área Cognitiva Antes e Depois da Aplicação do Teste. 

Teste de Wilcoxon. P = 0,03* 
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Conclusão: conforme a Gráfico N. 24, observa-se que os resultados antes e depois da 

aplicação do Teste de Raven, apresentam correlação positiva em relação ao Teste 

Spearman (0,84), ou seja, quanto menor for o resultado no pré-teste, maior será o resultado 

no Pós-teste. Pela Gráfico N. 25, afirma-se que a média, após a aplicação do tratamento foi 

superior à média da pontuação anterior ao teste. 

 

Gráfico N.º 26. Percentil do Raven na Área Cognitiva Antes e Depois a Aplicação do Teste. 

Correlação de Spearman = 0,94; P = 0,01*. 

 

Gráfico N.º 27. Resultado do Battelle na Área Cognitiva Antes e Depois da Aplicação do Teste.  

Teste de Wilcoxon. P = 0,08. 

Conclusão: conforme a Gráfico N. 26, observa-se que os resultados antes e depois da 

aplicação do Teste de Raven, apresentam correlação positiva em relação ao Spearman.  

Pela Gráfico N. 27, não é possível afirmar que o percentil médio foi 

significativamente superior, após o teste. 
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CONCLUSÃO 

As avaliações estáticas de Capacidade Intelectual (CI) oferecem tão somente uma 

indicação do nível atual de execução que é aprender em um tempo mais curto do que se 

não estivesse atuando com o programa e professores preparado, o qual pode estar 

diminuído, por diversas razões por exemplo ambiente paupérrimo, falta de comunicação 

afetiva com os pais, diminuição da linguagem expressiva por não  ter a  linguagem  recetiva 

atuante,  exceto na classe. Portanto, é necessário um dispositivo de avaliação que ofereça 

uma avaliação mais direta destas aprendizagens, em relação às que podem ser obtidas por 

meio dos testes existentes, acerca da medição de Coeficiente de Inteligência (QI). A 

utilização do percentil, assim como um programa de treinamento direto, buscou apresentar 

uma amostragem mais fidedigna acerca do potencial intelectual do sujeito e por isso haja 

algumas falhas já que tratamos com pessoas cuja deficiência ainda não está “totalmente” 

demarcada.  

Entretanto, mesmo assim, a obtenção destes resultados, por meio de percentil, 

utilizando-se os testes de Battelle e Raven colorido, além do PIAE, esses instrumentos não 

devem constar tão somente como uma prática simples, tendo em vista que buscam 

favorecer um entorno mais interativo e instrutivo, tentado observar a capacidade para 

aproveitar as instruções mediadas. Isto é, o que é oferecido na investigação acerca do 

treinamento, de onde se emprega um procedimento geral de testes, treinamento reteste, tal 

e como é empregada nesta investigação, de onde se completa a informação do nível básico 

de atuação dos sujeitos, com dados acerca da capacidade de respostas a intervenção com o 

PIAE. 

Temos uma consideração dos resultados experimental e clínico de um grande número 

de investigação que presta considerável apoio à tese de que o grau de instrução necessário, 

para produzir a aprendizagem, constitui um índice básico da Capacidade Intelectual (CI) 

do sujeito. 

Assim, uma das descobertas mais coerentes desta literatura é que as crianças de 

aprendizagem lenta, como as que apresentam Deficiência Intelectual (DI), requerem uma 

instrução direta, mediada e explícita, para obter uma conduta estratégica (Campione & 

Brown, 1977), o que também é apoiado pela tese soviética de que um índice extremamente 

sensível da inteligência é o potencial de aprendizagem cognitivo de um sujeito, isto é, sua 

capacidade para aproveitar o significado da instrução (Luria, 1973). 
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Ademais, as crianças com Deficiência Intelectual (DI) aproveitaram as instruções 

mediadas, porém o grau de instrução necessário para lograr uma mudança duradoura 

resulta considerável, que se obtenha as mesmas condições de intervenção e que as 

Variáveis Independentes (VI) possam ser controladas com eficácia. 

Dessa forma, grande parte do que sabemos acerca do emprego de estratégias, por 

parte de crianças com Deficiência Intelectual (DI) provém de estudos sobre treinamento. 

A ideia geral, que surge deste trabalho, é que antes tarefas que requeriam uma intervenção 

estratégica, em relação às crianças com Deficiência Intelectual, não produziam os efeitos 

necessárias, em consequência, de uma execução deficiente. Então, esses dados evidenciam 

que os sujeitos de Capacidade Intelectual (CI) inferior requerem um modelo ou um 

programa de instrução mais explícito, a fim de começar a mostrar progresso ou alcançar 

algum critério de afetividade. Necessitam de maior quantidade de informação, antes que 

possam transferir o que aprenderam; ou seja, ao lançar mão do conhecimento de que os 

sujeitos “normais” dispõem de rotinas, para eles, não existe garantia alguma de que as 

utilizarão de forma espontânea, inclusive, quando a tarefa de transferência é a mesma que 

a da aprendizagem original (Brow & Barclay, 1979). 

Logo, os programas elaborados para consecução das Habilidades Cognitivas e do 

Desenvolvimento Intelectual prestaram imenso trabalho, mostrando-se de suma relevância, 

pois sua caracterização busca apoiar a criança a enfrentar sua deficiência, tendo em vista 

que minimizam os fracassos e maximizam os sucessos, criando uma áurea de motivação 

na criança. 

Ademais, os componentes que surgem sem instrução são adquiridos com certa 

facilidade nos indivíduos de nível intelectual médio ou superior, mas que requerem uma 

instrução explícita, entre os sujeitos de nível intelectual inferior isso ocorre. Assim, esses 

aspectos poderia constituir o carimbo distintivo da inteligência.    

Além disso, quando se proporciona uma intervenção a uma ampla gama de sujeitos, 

nas situações em que não se impõe deliberadamente o efeito de teto, como a aprendizagem 

da perícia, os sujeitos mais brilhantes se beneficiam ainda mais do treinamento que os 

sujeitos com pensamento menos vivo (Anderson, 1976; Brown, Campione, & Day, 1981; 

Cronbach, 1967; Stolurow, 1964). Logo, os indivíduos mais maduros requerem 

inicialmente uma instrução menos explicita e efetuam uma maior transferência dessa 

instrução. 
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Depois da realização e dos resultados desta investigação, por meio da literatura 

experimental, é necessário reconhecer a importância de um programa de treinamento, com 

sujeitos que apresentam Deficiência Intelectual (DI), porém, mais ainda, é recomendável 

trazer todo esse acúmulo de experiência em favor do treinamento, não somente para os 

sujeitos com Deficiência Intelectual, mas também igualmente aplicá-lo em qualquer grupo 

de pessoas carentes de experiência, em um campo determinado. É desta forma que consigo 

enxergar o PIAE, que de maneira simples, mas abrangente consegue fazer com que pessoa 

com déficit intelectual, consigam desenvolver seu potencial que está escondido lá no 

mundo do seu cérebro, fazendo-o novamente acreditar que existe uma esperança, 

aprendendo não apenas coisas básicas da natureza, mas quem sabe, ousar ir mais além.  
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CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Vale ressaltar que os processos subjacentes a estas conclusões devem ser anotadas. 

Na perspectiva de pesquisa, ao concluir esse feito, verificamos o quanto foi importante a 

utilização dos instrumentais, Battelle, Raven, e o PIAE, visto que foram relevantes na 

conclusão “satisfatória” , por conta das dificuldades de ter trabalhado para que as crianças 

com Deficiência Intelectual (DI) pudessem apresentar na escola regular um melhor 

desenvolvimento e mostrar um desempenho cada vez melhor durante o ano letivo, em vez 

de serem segredadas e excluídas do âmbito escolar. Assim, a atuação da escola e, 

consequentemente, dos professores sem formação de trabalho com pessoas com NEE, leva-

nos, às vezes, a desacreditar de nosso trabalho e do quanto somos capazes enquanto 

educadores. 

Dessa forma, as ações das professoras e psicopedagogas, no empenho de levar a 

diante esta empreitada, por meio de curso de aperfeiçoamento em NEE, dedicando-se à 

aplicação do PIAE, promoveu uma profunda transformação nas crianças que foram postas 

em análise, pois a cada mês novas surgerências iam se iniciando e motivando-as como 

nunca dantes visto. Para isso, contamos com apoio da escola, o que se deu na medida do 

possível, o que gerou este resultado incipiente, pois o número de crianças postas à 

intervenção e treinamento foi aquém do que esperávamos, além do que o material de 

trabalho apresentava rígidas regras, em relação às idades dos alunos, que não podiam ser 

ultrapassadas, tendo em vista por em risco todo trabalho (experimental). 

Assim, os resultados estão nas amostragens do pré-teste Battelle e Raven colorido, 

que identificaram, a priori, as condições intelectuais e as habilidades das funções 

cognitivas, os quais são apresentados nas tabelas que revelam um baixo índice intelectual, 

o que corresponde a um déficit educacional bastante expressivo. 

Por outro lado, as expectativas estavam em torno da intervenção ocorrida por meio 

do PIAE, já que teríamos de trabalhar um ano e corríamos o risco de perder participantes, 

de professores adoecerem, ou de ocorrerem greves, no entanto, nada concernente a essas 

Variáveis Independentes (VI) nos afetou e, ao aplicar o Pós-teste, por meio dos mesmos 

instrumentos (Battelle e Raven colorido), tivemos a grata satisfação de observar evoluções, 

referentes à Capacidade Intelectual e às Habilidades Cognitivas e que fazem referência ao 

objetivo principal da intervenção experimental, segundo o qual buscava comprovar se, no 

processo de inclusão da escola regular, o aluno com Deficiência Intelectual (DI), se recebe  
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aprendizagem mediada, em nível escolar e um Plano de estudo como o PIAE, é capaz de 

desenvolver suas habilidades cognitivas na escola regular, por meio do uso desta 

metodologia. 

Logo, os resultados apresentados pelo programa PIAE são evidentes, por conta da 

atenção dos profissionais, que confiaram no programa de intervenção, assim como nos 

conhecimentos didáticos pedagógicos da equipe. Esse trabalho não buscou apenas querer 

introduzir conceitos e princípios científicos que já fazem parte dessa intervenção, mas 

estávamos muito atentos às condições de vivência educacional e social, com a qual 

convivem as crianças, especialmente do Nordeste brasileiro. 

Diante disso, na medida em que as ações eram desenvolvidas, atentávamos mais ao 

fato de nos atermos ao processo de identificação e às necessidades de crianças com NEE, 

tendo em vista que o nosso país, apesar de apresentar uma legislação educacional evoluída, 

sofre entraves por conta da extensão territorial e, consequentemente, a conjuntura política 

impede muito o desenvolvimento educacional. Além disso, as políticas públicas já são 

deficitárias para alunos que não apresentam Deficiência Intelectual (DI), nas escolas 

públicas regulares, quanto mais quando se atém a enfrentar as problemáticas enfrentadas 

por crianças com deficiências intelectuais, físicas, sensoriais e com um padrão de vida 

social bem significativo de pobreza, por conta da escassez de trabalho e salários 

condicentes a sobrevivência. 

Assim, isso não apenas nos comoveu, mas também nos moveu a tomar atitudes que, 

de certo modo, pudessem amenizar as condições dessas crianças, em nosso núcleo social, 

que fez com que configurássemos algumas situações educacionais, a fim de requerer 

processar mudanças. 

Essa intervenção fez com que fossem visualizados novos horizontes educacionais, na 

perspectiva fundamental de atuar com crianças que apresentavam Deficiência Intelectual 

(DI), por meio da utilização de métodos, de parâmetros e de novos paradigmas, além de ter 

sido dedicada atenção à observância do que poderia fazer e que perspectiva futura poderia 

promover, por meio desse trabalho.     

A expectativa futura é que a escola dedique atenção a este programa, PIAE e, 

conforme os ensinamentos consigam trabalhar de maneira adequada, alçando vôos cada 

vez mais altos.   
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No entanto, mediante a dificuldade de que nem todos os alunos conseguiram alcançar 

o objetivo idealizado, sabemos da existência do desinteresse de se ensinar crianças com 

deficiência, pois seus fracassos e derrotas vão muito além do sucesso e vitória, além disso, 

a família compartilha pouco ou quase nada, inclusive pela falta de formação educacional e 

por apresentar condições socioeconómicas deficitárias, sabemos de tudo isso e, na medida 

do possível, compreendemos estas razões. 

No entanto, a luta deve ser para que os poderes das políticas públicas competentes 

tenham maior interesse por esta classe de alunos deficiente, mas que possui potencial de 

aprendizagem, o que foi evidenciado por meio do trabalho, e só necessitam ter a 

compreensão e a abnegação dos poderes competentes. 

Sabemos também que esse trabalho, por ser incipiente, não termina aqui, podendo, 

assim, outros profissionais buscarem revê-lo, a fim de confirmar e promover o 

desenvolvimento dessas crianças de modo mais extensivo, ou seja, envolvendo aspectos 

relacionados à linguagem, à motricidade, à adaptação, na área pessoal/social, para que 

possam dar andamento ao que foi aqui iniciado e, dessa forma, comprovem como é 

gratificante esta epopeia. 
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TERMO DE PERMISSÃO 

 

Pelo presente instrumento, concedo plena liberdade dentro dois conceitos éticos 

vigentes para aplicação dos testes: BDI – (Inventario de Desenvolvimento Battelle) 

e do teste Raven Colorido (medida da inteligência evolutiva) em meu filho, como 

material de experimentação, na premissa de proceder a transição do mesmo 

afetado com Deficiência Intelectual, para sua inclusão no 2° Ano do Ensino 

Fundamental. 

Nesta condição, será efetuada a análise do perfil de desenvolvimento das 

habilidades cognitivas e avaliação da evolução intelectual e uso de um programa 

de intervenção acadêmico-social-PIAE usado com a mesma quando escolhido 

pela seleção feita ao azar e venha a participar do grupo experimental em uma 

classe de 2° Ano do Ensino Fundamental de orientação inclusiva, da rede 

municipal de ensino. 

Este experimento é parte integrante da tese de doutorado a ser defendida pela 

Pedagoga/Psicopedagoga Sílvia de Sousa Azevedo, na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro  (Portugal). 

 

 

Nome Criança: __________________________________________________ 

 

Nome do Pai e Mãe:_______________________________________________ 

 

 

 

 

___________________     ____________ de 2015 

 

________________________________________ 

                                                Assinatura dos pais ou responsável 
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ANEXO B 

INVENTÁRIO DE DESARROLLO BATTELLE 
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ANEXO C 

MATRIZES PROGRESSIVAS DE RAVEN 
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ANEXO D 

REGISTRO DE EVOLUÇÃO DO PIAE 

 



  

191 
 

 



  

192 
 

 



  

193 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

PROGRAMA INDIVIDUAL DE APOIO EDUCATIVO 

- PIAE - 
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