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RESUMO 

 

A inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino é uma realidade, fato 
que desencadeia a necessidade de pesquisas para conhecer como está proposta está sendo 
consolidada no cotidiano escolar. Assim, buscamos realizar este estudo com o objetivo de 
identificar a motivação intrínseca dos alunos, bem como conhecer as estratégias e materiais 
utilizados pelo profissional de ensino para motivar o aluno com deficiência intelectual no 
contexto da inclusão. Participaram deste estudo três professores da rede regular, na faixa 
etária de 29 a 51 anos, todas do sexo feminino, com graduação e uma com especialização. 
Todas atendem alunos com deficiência intelectual na sala de recursos generalista SRG. 
Participaram duas escolas da rede pública de Unaí-MG. O instrumento utilizado consistiu em 
um questionário com questões objetivas e subjetivas, dividido em três eixos centrais: 
identificação do participante, opinião sobre os fatores que levam o estudante com DI a 
frequentar a rede regular (motivação intrínseca), fatores de incentivo (motivação extrínseca) e 
opinião pessoal sobre a inclusão do deficiente intelectual. O procedimento de coleta de dados 
pautou-se na visita a escola para informar a intenção da pesquisa, apresentar a carta de 
apresentação e agendar o dia, local e hora para as entrevistas individuais. Os resultados 
obtidos evidenciaram que: 1/ A maior parte dos professores entrevistados já haviam lecionado 
para alunos com DI. 2/ Todos os professores entrevistados acreditam ser importante o aluno 
com DI estar motivado em sala de aula. 3/ das participantes, apenas 51F- consegue identificar 
a motivação intrínseca em seu aluno com DI, as demais deixaram a questão em branco; 4/ 
todas ponderaram sobre a motivação extrínseca como fator importante na aprendizagem; 5/ 
destacaram que nenhum aluno com DI decide em frequentar a escola regular, muitos estão lá 
em função dos pais, outros pelo contato que mantem com outros alunos com a mesma 
deficiência e uma professora comentou que eles estão lá em função das políticas públicas. Ao 
comentarem sobre os recursos e as possibilidades de despertar a motivação dos alunos, todas 
se reportaram a recursos externos. Todos recursos, brinquedos utilizados e encontrados no 
mercado, nenhum especifico a deficiência intelectual. No entanto, os dados parecem revelar 
que os professores não tem esta consciência do que seja ou não recurso especifico para o 
deficiente intelectual, muito menos ponderam sobre as interações como fator que desencadeia 
a motivação no outro, ou ainda sobre a necessidade do momento que pode direcionar o 
interesse do aluno para uma área e não outra. Enfim, os dados permitem concluir que os 
participantes da pesquisa reconhecem a importância do aluno com DI estar motivado em sala 
de aula, porém o próprio professor não possui uma escuta atenta para perceber esta 
característica em seu comportamento. 

 

 
Palavras-Chave: Inclusão. Motivação. Deficiência intelectual.  
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1 - APRESENTAÇÃO 

 

A deficiência intelectual pode ser classificada segundo (PACHECO, 1997) das 

seguintes maneiras. 1 - através da Corrente psicológica ou Psicométrica onde o individuo 

apresente déficit em suas capacidades intelectuais, medidas através de testes. 2 - corrente 

sociológica ou Social onde a pessoa apresenta maior ou menor dificuldade em se adaptar ao 

meio social em que vive e de forma autônoma. 3 - corrente médica ou biológica onde a pessoa 

possui um substrato anatômico, fisiológico ou biológico e manifesta-se durante os períodos de 

desenvolvimento. 

A aprendizagem do aluno com deficiência intelectual pode ser individual ou criando 

estratégias de ensino/didático em grupos; às vezes depende de cada situação. Diferenças de 

ideias, opiniões, níveis de compreensão enriquecem o processo e é diante dessa perspectiva 

desafiadora que alunos com a deficiência têm urgência nas mudanças escolares. Sendo 

necessários estudos que maximizem a experiência positiva do ensino em sala de aula para o 

aluno com deficiência intelectual. 

Em algumas situações o professor sente dificuldade em lecionar para o aluno com 

deficiência, sendo fundamental realizar um planejamento para que o aluno possa compreender 

o que é ensinado sem ser prejudicado, mesmo assim ainda depende de cada indivíduo 

verificar quais as dificuldades que encontra, (BRASIL, 2006, p.10) destaca: “na procura de 

uma compreensão mais global das deficiências em geral, em 1980, a OMS, propôs três níveis 

para esclarecer todas as deficiências, a saber: deficiência, incapacidade e desvantagem 

social”. 

O maior desafio ao deficiente intelectual no ambiente escolar é ter um atendimento 

especializado, ter um agente que provoque transformações necessárias para motivar 

intrinsicamente o deficiente intelectual a estar frequentando e participando ativamente das 

atividades propostas e do que é ensinado em sala de aula 

Assim (SASSAKI, 2003) junto à nova classificação da Deficiência intelectual baseada 

no conceito publicado em 1992 pela Associação Americana de Deficiência Mental considera-

a não mais como um traço absoluto da pessoa que a tem e sim como um atributo que interage 

com seu meio ambiente físico e humano, que por sua vez devem adaptar-se as necessidades 

especiais dessa pessoa, provendo-lhe o apoio intermitente, limitado extensivo ou permanente 
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de que ela necessita para funcionar em dez áreas de habilidades adaptativas; comunicação, 

autocuidado, habilidades sociais vida familiar uso comunitário autonomia saúde e segurança 

funcionalidade acadêmica lazer trabalho. 

Segundo (BZUNECK, 2001), toda pessoa dispõe de recursos pessoais como o tempo, 

a energia, os talentos, os conhecimentos e as habilidades. Tais recursos poderão ser utilizados 

em qualquer atividade escolhida pelo indivíduo, sendo mantidos, enquanto estiverem atuando 

os fatores motivacionais. Desta forma, a motivação pode influenciar no modo como o 

indivíduo utiliza suas capacidades, além de afetar sua percepção, atenção, memória, 

pensamento, comportamento social, emocional, aprendizagem e desempenho.  

No âmbito escolar, a motivação intrínseca tem origem em fatores 

internos do indivíduo, relaciona-se com a sua forma de ser, os seus 

interesses, os seus gostos, não há necessidade de existir recompensas, 

visto que a tarefa em si própria, representa um interesse para o sujeito, 

algo que ele gosta ou está relacionado com a forma de ele ser. A 

motivação extrínseca tem origem em fatores externos ao indivíduo, 

como qualquer recompensa monetária. O indivíduo faz a tarefa para 

ser recompensado ou para não ser castigado.  (ELÓI, 2012).  

No ambiente escolar os fatores internos e externos que impulsiona o aluno para estudar, 

iniciar os trabalhos e perseverar neles até o fim. 

O presente trabalho está organizado em três partes. A primeira abordamos conceitos 

teóricos vinculados ao papel da motivação intrínseca e extrínseca no processo de 

aprendizagem e o desempenho dos estudantes. Evidenciou que o aluno intrinsecamente 

motivado envolve-se em atividades que oferecem a oportunidade para o aprimoramento de 

seus conhecimentos e de suas habilidades. Por sua vez, o indivíduo extrinsecamente 

motivado, realiza uma tarefa escolar para melhorar suas notas ou para conseguir prêmios e 

elogios (GUIMARÃES, 2003). Portanto, nossa meta era compreender qual o tipo de 

motivação predomina no atendimento de pessoas com deficiência intelectual no contexto da 

inclusão em sala de recursos generalista. 

Tendo em vista que a motivação do aluno é um dos principais determinantes do êxito e 

da qualidade da aprendizagem, investigar a motivação dos alunos, constituísse num tema 
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importante para a prática educacional, para o aluno com deficiência intelectual e para o 

professor. 

A segunda parte deste estudo apresenta a metodologia adotada. Assim, descreve 

brevemente o método, o contexto da pesquisa, os participantes, os instrumentos, os 

procedimentos de coleta e análise de dados. Apresentamos as informações em tópicos 

específicos e direcionados para atender as demandas do método. Por meio do 

desenvolvimento do método, buscamos obter informações através de entrevista 

semiestruturada, com professores que possuem alunos com deficiência intelectual 

matriculados no ensino regular. Buscamos identificar quais as estratégias utilizadas para 

motivar o aluno deficiente intelectual, quais os materiais utilizados e como a escola tem 

apoiado os profissionais em motivar estes alunos. 

Por fim, os dados obtidos foram apresentados na terceira parte deste estudo, na qual 

consta os resultados e sua análise. Na sequência discutimos as informações obtidas. 

Acreditamos que se o profissional conhecer a importância do aluno com deficiência 

intelectual estar motivado intrinsicamente em sala de aula, as intuições auxiliarão o professor 

no atendimento mais direcionado ao seu aluno, bem como a seleção do material a ser utilizado 

no ensino. 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Toda criança tem direito a educação (MEC,2004).  O estudo de sujeitos que possuem 

desenvolvimento atípico se justifica pelo desenvolvimento cultural excepcional, em função de 

específicas formas de interagir com a realidade, acarretando peculiaridades na construção do 

plano linguístico e cognitivo. Vygotsky (1989) fala da importância da pesquisa em 

contingências culturais e crianças com deficiência, e como suas relações com o mundo estão 

sendo construídas. 

Ainda segundo Vigotski (1989),  

[...]o desenvolvimento de uma criança sem deficiência e de uma 

criança com deficiência segue as mesmas leis gerais; a diferença 

encontra-se nas peculiaridades do desenvolvimento de cada uma, 

determinando formas singulares de interlocução com outros e de 

intervenção no mundo. [...] 
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Nesse sentido a criança deficiente intelectual possuir um pensamento desvinculado das 

experiências concretas e de alcançar níveis mais elevados de pensamento abstrato é algo que 

não ocorre. As relações sociais auxiliam o deficiente a construir mecanismos de 

compensação, através de dinâmicas interativas e atividades coletivas (Vygotsky, 1989). 

Seguindo o debate, Vygotsky redimensiona o tema e a questão da deficiência, 

apontando para a centralidade das relações sociais e dos intercâmbios na constituição do 

sujeito, destacando que é na dinâmica interativa, nas atividades coletivas que os mecanismos 

de compensação podem ser ativados (MACIEL e BARBADO ,2010, p207 citando Vygotsky, 

1989 [...]Assim sendo, quando conhecemos uma criança que apresenta peculiaridades no seu 

desenvolvimento, nunca podemos dizer qual será o nível mental que ela será capaz de 

atingir.[...].” Na realidade, Vygotsky pondera sobre o professor trabalhar com possibilidades e 

não com os limites impostos pela deficiência. Cabe ao contexto, viabilizar condições para que 

as barreiras sejam superadas, tais como atividades em grupo, incentivar o aluno com DI a 

frequentar locais públicos, realizar grupos com demais alunos da escola que não possui 

deficiência e exercitar sua autonomia. 

 

 

2.1 – DEFICIENTE INTELECTUAL OU DEFICIENTE MENTAL ALGUMAS 

REFLEXÕES 

Nos Estados Unidos da América do Norte ocorreu uma discussão entre os 

pesquisadores da área da deficiência intelectual/retardo mental sobre a construção do conceito 

de deficiência e como a deficiência intelectual poderia se encaixar nessa construção. Ampliou 

quanto ao uso do termo “deficiência intelectual”, e segundo Switzky e Greenspan (2006) tal 

discussão ocorreu em um contexto competitivo de visões de mundo acerca dos fundamentos 

filosóficos e epistemológicos da concepção de deficiência intelectual. 

O termo “deficiência intelectual” passou a ser cada vez mais usado no lugar de 

“deficiência mental”. A discussão perpassa o fato de doente ou deficiente mental ser um 

termo de cunho médico e não educacional, bem como o deficiente mental, passa uma ideia 

generalizante sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem deste sujeito. Para 

Luckasson e Reeve (2001 o termo deve ser específico e se referir a uma única entidade ao 

mesmo tempo que permite a diferenciação de outras entidades e aprimora a comunicação. A 
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utilização do termo de forma consistente por indivíduos, famílias, escolas, médicos, 

advogados, organizações profissionais, pesquisadores em formuladores de políticas, pode 

viabilizar novas condições de acesso a pessoa. Assim, parece que essa representação 

possibilita um conhecimento atual que incorpora os avanços dos conhecimentos científicos da 

área. O termo deficiente intelectual pode ser utilizado para fins múltiplos, desde a definição, o 

diagnóstico, a classificação e o planejamento dos níveis de suporte/apoio. Além destes 

aspectos, este termo apresenta um componente essencial na reflexão, pois ao nomear um 

grupo de pessoas, comunica valores importantes, especialmente para o grupo. 

Assim, a mudança do termo “deficiência/retardo mental” para “deficiência intelectual” 

fez com que o mesmo fosse direcionado de forma mais adequada ao se referir as pessoas com 

processos de assimilação, processamento, armazenamento e recuperação da informação de 

forma mais lenta (SASSAKI, 2004). 

Segundo Almeida (2012, p. 53) ao discutir as alterações na terminologia aplicada 

atualmente na identificação da pessoa com deficiência intelectual a autora cita: 

[...] (a) estar mais consistente com a tecnologia utilizada 

internacionalmente, (b) enfatizar o fato que a deficiência intelectual 

não é mais considerada um traço absoluto e invariável de uma pessoa, 

(c) alinhar-se com as atuais práticas profissionais que se concentram 

na prestação de apoios adaptados às pessoas para melhorar o seu 

funcionamento em ambientes específicos, (d) abrir o caminho para o 

entendimento e a busca de uma “identidade de deficiência”, que inclui 

princípios como a autoestima, o bem-estar subjetivo, o orgulho e 

engajamento na ação política, entre outros. [...] 

Apesar de a “Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual” ter sido aprovada 

em Montreal, no Canadá, em 2004, o termo só foi mudado oficialmente mundo em janeiro de 

2007, ocasião em que a AAMR (Associação Americana de Retardo Mental) muda para 

AAIDD (Associação Americana em Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento). 
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2.2 – HISTÓRICO DO ATENDIMENTO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL  

Em 1994, na cidade de Salamanca, Espanha, foi feita uma conferência com a 

participação de 88 países e 25 organizações, para se discutir aspectos fundamentais de uma 

educação para todos. Culminando na publicação da Declaração de Salamanca, que amplia o 

conceito de necessidades educacionais especiais, incluindo todas as crianças que não estejam 

conseguindo se beneficiar com a escola, seja por que motivo for. Percebe-se, então, um 

avanço claro na garantia de direitos dessa população. É nessa Declaração que se explicita com 

clareza o conceito de uma educação inclusiva. 

Segundo Correia(1999), “o conceito de necessidades educativas especiais (NEE), (…) 

surge de uma evolução nos conceitos que até então se usavam, quer eles fossem de cariz 

social, quer educacional. O termo NEE vem, assim, responder ao principio da progressiva 

democratização das sociedades, refletindo o postulado na filosofia da integração e 

proporcionando uma igualdade de direitos, nomeadamente o que diz respeito à não 

descriminação por razões de raça, religião, opinião, características intelectuais e físicas, a toda 

a criança e adolescente em idade escolar.” Nesse sentido o aluno com DI tem o seu direito a 

igualdade, respeito e inclusão resguardados. 

Em 1874 no Brasil, o Hospital Estadual de Salvador prestou atendimento médico 

pedagógico a pacientes com deficiência intelectual, não se caracterizando, no entanto, como 

instituição educacional mas sendo(BUENO, 1993; MAZZOTA, 2005). 

Muitas das iniciativas de inclusão de alunos com deficiência nas escolas e instituições 

públicas eram de caráter pessoal e as famílias matriculavam (quando conseguiam) seus filhos 

nas instituições educacionais, pois nesse período politicas de inclusão ainda não estavam em 

vigor, oque dificultava a aceitação por parte das escolas em uma educação inclusiva. Não 

havia políticas públicas abrangentes, sustentáveis e generalizadas de integração e inclusão 

para essa população no inicio do séc. XX. 

Sociedade Pestalozzi de Porto Alegre, pioneira no atendimento com alunos 

deficientes, fundada em 1926, seguida pelas Sociedades Pestalozzi de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo. A APAE do Rio de Janeiro foi fundada em 1954, sendo seguida de 

diversas outras na década de 1950 e pela APAE de São Paulo em 1961 (MAZZOTA,2005, p. 

21-22). 
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Portanto, já na década de 20 inicia-se no Brasil o atendimento educacional 

especializado AEE que é um serviço serviço da educação especial desenvolvido na rede 

regular de ensino onde se organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas.  

em instituição segregacionista, especificas para esta população. A relação da AEE com a NEE 

se dá pois ambos primam na busca da inclusão e garantia dos direitos a uma educação no 

ensino regular de pessoas com qualquer tipo de deficiência, regulamentado normas e materiais 

pedagógicos.  

Pestalozzi, APAE entre outras são instituições importantes, pois elas viabilizaram o 

atendimento educacional especializado para parcela da população que não recebia nenhuma 

modalidade de serviço. Abre-se o espaço para que possam frequentar uma instituição e serem 

orientados em atividades de vida diária, de forma a torná-los pessoas mais autônomas e com 

um pouco mais de iniciativa frente as demandas sociais. 

Até a Constituição de 1988, as ações eram voltadas à filantropia ou à internação das 

pessoas com deficiência em instituições particulares isolando estes indivíduos do convívio 

social. Em 1996 é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB de 

1996 (Lei 9.394/96), sendo nela inserida, pela primeira vez, a Educação Especial como um 

capítulo exclusivo sobre esse tema, o Capítulo V (JANUZZI, 2004b, p. 197). A partir da 

constituição, declaração de Salamanca e da própria LBDEN 9394/96, o serviço para 

estudantes com deficiência intelectual passa a ser preferencialmente oferecido na rede regular 

de ensino.  

O Plano Nacional de Educação vem corroborar e foi formulado conforme as diretrizes 

da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, visando garantir a universalidade do 

ensino, preferencialmente na rede regular. Em 2008, o Ministério da Educação publicou o 

documento que define as diretrizes nacionais sobre como os municípios e Estados da União 

deverão implementar e desenvolver políticas públicas de inclusão de alunos com deficiência. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), apoia com orientação inclusiva, 

oferecendo aos alunos público-alvo da Educação Especial reais oportunidades de serem 

incluídos na escola regular, em turno oposto ao frequentado na sala comum. Para a 

operacionalização dessa política, o MEC prevê formação de profissionais e investimento em 

infraestrutura e recursos financeiros destinados exclusivamente a esse público. 
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2.3 - MOTIVAÇÃO E PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

Motivação é o processo que faz com que o indivíduo avance em direção a um objetivo. 

Ela pode se manifestar de dois tipos: extrínseca e intrínseca. A motivação extrínseca refere-se 

aos incentivos externos que provocam um comportamento ou um desempenho humano frente 

as demandas do ambiente. Já a motivação intrínseca refere-se a energia interna que move o 

sujeito ativo para obter suas metas, independentemente da existência ou não de incentivos 

externos. Do ponto de vista da psicologia, o ideal é que o aluno esteja motivado 

intrinsicamente, pois as atividades propostas na escola tem um significado, cabe ao professor 

organizar suas atividades e propostas de intervenção pedagógicas pautadas no interesse 

pessoal do aluno de forma a redimensionar os conteúdos sócio-culturais da instituição 

educacional.   

Os estudos desenvolvidos por Lieury e Fenouillet (2000, p. 9) sobre o conceito de 

motivação apontam que este consiste no 

 “[...] conjunto de mecanismos biológicos e psicológicos que 
possibilitam o desencadear da ação, da orientação (para uma meta ou, 
ao contrário, para se afastar dela) e, enfim, da intensidade e da 
persistência: quanto mais motivada a pessoa está, mais persistente e 
maior é a atividade”. 

Portanto, nota-se no conceito que na motivação há uma necessidade que provoca 

ações, aparentemente espontâneas, do sujeito ativo no ambiente em direção a realização da 

atividade, cuja energia que sustenta a ação é interna (biológica e psicológica), sem a 

necessidade de um excitante externo. Assim sendo, o autor ao definir motivação enfatiza a 

perspectiva da motivação intrínseca. Vygotsky (1990) ao abordar a questão da relação 

aprendizagem e desenvolvimento evidencia em seus estudos a importância da concentração e 

persistência como as ferramentas básicas para viabilizar o sujeito a resolver uma situação 

problema. Esta característica é inata ao ser humano, ao sujeito ativo descrito e defendido por 

Claparede e Piaget no início do século XX. Sendo inata ao ser humano, partimos do 

pressuposto que qualquer sujeito possui necessidades, interesses que guiam sua atenção, 

concentração e persistência. Neste sentido, acredita-se que o aluno com deficiência intelectual 

traz consigo necessidades, interesses internos que o direciona a sua frequência à escola de 

forma regular.  
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O deficiente intelectual ainda depara com desafios no estabelecimento de novas 

relações e interações socioculturais, entre eles o preconceito e a baixa expectativa do grupo 

social em relação ao seu comportamento e desempenho nas atividades propostas. Outro 

desafio, consiste na ausência em locais públicos de uma ergonomia adequada ao indivíduo 

que possui deficiência. A Associação Brasileira de Engenharia de Produção define Ergonomia 

como: o estudo das interações das pessoas com a tecnologia, a organização e o ambiente, 

objetivando intervenções e projetos que visem melhorar, de forma integrada e não-dissociada, 

a segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades humanas. 

 Estas dificuldades podem influenciar na motivação intrínseca uma vez que altera os 

padrões da autoestima do sujeito ativo, aspecto que pode manifestar-se no fracasso no 

desempenho escolar e no comportamento nas interações estabelecidas.  

Diante do que foi evidenciado do conceito e do papel da motivação no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento, infere-se que a motivação, no contexto educacional, é 

relevante. Professores e alunos precisam de motivação para alcançar o objetivo principal 

desse processo que é e a aprendizagem. Nesta perspectiva Claparède (1941 apud CAMPOS e 

NEPOMUCENO, 2010) propôs e defendeu a importância dos professores no exercício de sua 

prática pedagógica considerarem a “lei do interesse momentâneo”, a qual o organismo 

direciona-se a cada instante a seguir uma meta de seu maior interesse, de acordo com a 

utilidade da atividade ou da situação especifica em um dado momento. De acordo com 

Claparède é fundamental ao professor questionar sempre: “para que serve?” em uma 

perspectiva funcionalista. 

Porém as dificuldades que o deficiente intelectual encontra hoje na sociedade, cultura, 

mobilidade, problemas familiares, ambiente escolar não adequado, profissionais não 

capacitados, ergonomia não favorável a pessoa com deficiência e falta de materiais adequados 

ao ensino podem influenciar na motivação que o trouxe ao ambiente escolar causando baixa 

autoestima, rendimento escolar abaixo do esperado e até mesmo abandono escolar, o que para 

a inclusão escolar não seria interessante, Cavalcante (2009) relata que inclusão é. 

 “[...] a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter 

o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. 

A educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o 

estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento 
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mental, para os superdotados, para todas as minorias e para a criança 

que é discriminada por qualquer outro motivo”. 

Motivação Intrínseca é subjetiva, a realização da atividade envolve prazer, satisfação 

pessoal e não uma relação de troca do sujeito com o meio, não há a necessidade de 

recompensa ou punição para se realizar a tarefa, pois esta é de interesse do próprio individuo, 

neste sentido, a tarefa deixa de ser uma obrigação, e passa a ser realizada por prazer, 

satisfação. No caso da deficiência intelectual, pode acarretar algum comprometimento no 

processo de motivação, uma vez que a deficiência se define como uma limitação que 

compromete o indivíduo na realização de certas atividades (OMS, 1995; AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1995; SASSAKI, 2005). De acordo com CID-10 a 

deficiência intelectual ocorre quando há um desenvolvimento incompleto das funções 

cognitivas, que seriam a capacidade de aprender e compreender as informações do ambiente, 

pode acarretar alterações no desenvolvimento da linguagem, na aquisição de informação, na 

interpretações das informações (percepção), no processamento, armazenamento e recuperação 

da informação (memória) e, consequentemente, na tomada de decisões e no compromisso e 

responsabilidade com estas decisões (raciocínio). Neste contexto, talvez uma escuta atenta do 

estudante com deficiência intelectual possa viabilizar informações sobre seu centro de 

interesse e com base neste interesse o professor poderá propor as atividades de forma mais 

funcional.  

A abordagem funcional dos conteúdos pode contribuir com o processo de 

escolarização dos estudantes. A Associação Americana sobre Deficiência Intelectual do 

Desenvolvimento AAIDD. 

A principal característica da pessoa que possui deficiência intelectual é o prejuízo nas 

capacidades cognitivas, mas não significa que a pessoa esteja incapacitada, sendo possível 

que este frequente ambiente como escola.  

Para amenizar as dificuldades que o aluno com deficiência intelectual possui, um 

ambiente escolar que trabalhe a individualidade, respeite o ritmo, o centro de interesse, 

incentive as potencialidades de cada aluno. Desta forma, pode-se maximizar seu 

desenvolvimento e evolução na escola, mas uma reversão completa de sua deficiência não é 

possível (AAIDD, 2011; AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1995; FLETCHER 

et al., 2009; MALLOY-DINIZ et al., 2010).  
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A matrícula de um aluno com algum tipo de deficiências em escolas regulares 

(incluindo deficiência intelectual) de acordo com o censo escolar entre os anos de 2005 e 

2011 cresceu 112%, porém ainda há necessidade de se ter professores capacitados para 

manter os alunos com deficiência intelectual em sala de aula com os demais alunos. Ainda de 

acordo com (MANTOAN, 2013) “O senso comum nos faz pensar muito mais na identidade 

do que na diferença, porque é muito mais fácil. Mas a diferença se apresenta, e você tem que 

lidar”. Em sala de aula o professor tem contato com vários alunos e com personalidades e 

histórico de vida diferente, sendo importante valorizar a identidade individual de cada aluno. 

De acordo com a Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e 

Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais de 1994 “as 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais devem ter 

acesso às escolas regulares, que a elas se devem adequar através duma 

pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas 

necessidades. As escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, 

constituem os meios mais capazes para combater as atitudes 

discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, 

construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação para 

todos; além disso, proporcionam uma educação adequada à maioria 

das crianças e promove a eficiência, numa óptima relação custo-

qualidade, de todo o sistema educativo. Os sistemas de educação 

devem ser planeados e os programas educativos implementados tendo 

em vista a vasta diversidade destas características e necessidades”.  

O professor como agente motivador em sala de aula deve criar situações em que o 

aluno seja o protagonista na construção do conhecimento, para isso o professor pode utilizar 

de dinâmicas, filmes, música, Datashow e outros materiais que o auxiliem. O professor deve 

ter afinidade com seus alunos, pois dessa maneira facilita ao educador identificar em quais 

aspectos a aluno carece de ser motivado, pois a falta de motivação pode ocorrer, também, pela 

não satisfação de necessidades como fome, cansaço e afeto (LAJES, 2004). 

O professor também pode utilizar o ambiente da sala de aula a seu favor, pois de 

acordo com a psicologia ambiental as características de um ambiente construído e/ou natural 

afetam o comportamento humano, um ambiente acolhedor e que produzam estímulos 

motivadores é de grande auxilio para o aluno com deficiência intelectual. Esta pesquisa 
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pretende conhecer as principais estratégias utilizadas pelo professor para motivar o aluno com 

deficiência intelectual. Pretende-se investigar quais os recursos que utiliza para trabalhar o 

ensino e com isso motivar ou não seus alunos a participarem das atividades propostas. 

 

3 OBJETIVOS 

Pretendemos com esse estudo identificar a motivação presente no aluno com 

deficiência intelectual na sala de recursos. Aliado a este objetivo geral, visamos obter dados 

em campo que nos permitem discutir os seguintes objetivos específicos: 

- Verificar quais os materiais mais utilizados para estar motivando o aluno com 

deficiência intelectual no contexto da escola inclusiva. 

 - Identificar quais os ambientes utilizados para motivar o aluno com deficiência 

intelectual. 

- Conhecer o tipo de motivação presente no ambiente escolar, se a intrínseca ou a 

extrínseca e como isso se mantem ao longo do ano letivo. 

- Evidenciar os fatores que contribuem com a motivação intrínseca do estudante. 

 

4 METODOLOGIA 

4.1 - Fundamentação Teórica da Metodologia 

 

A pesquisa tem como objetivo principal Identificar quais as principais estratégias 

utilizadas pelo professor da sala de recursos para motivar o aluno com deficiência intelectual 

o método a ser utilizado será o qualitativo uma vez que este método de pesquisa pode ser  

“[...] traduzida por aquilo que não pode ser mensurável, pois a 

realidade e o sujeito são elementos indissociáveis. Assim sendo, 

quando se trata do sujeito, levam-se em consideração seus traços 

subjetivos e suas particularidades.”  
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Acreditamos que o método qualitativo poderá nos proporcionar uma reflexão acerca 

da inclusão social como processo de educação para a cidadania e promoção da vida humana. 

Como a motivação intrínseca é subjetiva, dependem dos interesses e gostos pessoais 

do indivíduo a pesquisa qualitativa é a que melhor se adequa a coleta de dados. 

A pesquisa qualitativa é um processo de produção continua de conhecimento, os 

resultados coletados abrem espaço para novos questionamentos levando à produção do 

conhecimento. A pesquisa qualitativa não exige a formulação de hipóteses formais e a 

apresentação do tema a pesquisa ao grupo a ser pesquisado é feito por meio de um diálogo 

onde o pesquisador convida a grupo a participar da pesquisa, sendo este o primeiro momento 

da investigação (MACIEL & RAPOSO, 2010). 

O método a ser utilizado será o qualitativo uma vez que buscaremos realizar a 

pesquisa com caráter descritivo, o enfoque será indutivo, a fonte dos dados coletados será em 

ambiente natural e a preocupação com o significado que o pesquisado dá a sua vida será um 

dado a ser observado e coletado pela pesquisa (GODOY, 1995).  

A fundamentação teórica será realizada através de revisão de livros, monografias, 

dissertações e artigos científicos condizentes com o tema da pesquisa. Será realizada 

entrevista com professores de escola regulares, onde será apresentada a carta de apresentação 

ao diretor da instituição e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE que é um 

documento que informa e esclarece o sujeito da pesquisa de maneira que ele possa tomar sua 

decisão de forma justa e sem constrangimentos sobre a sua participação em um projeto de 

pesquisa e instrumento de pesquisa para os professores participantes. 

 

 

4.2- Contextos da Pesquisa 

Os dados foram obtidos em duas escolas da rede pública do Estado de Minas Gerais 

localizadas na região de Unaí.  

Escola 01 possui etapas de ensino fundamental e médio. Infraestrutura com água 

filtrada, água da rede pública, energia da rede pública, fossa, lixo destinado à coleta periódica, 

lixo destinado à queima, acesso à Internet e banda larga. As dependências possuem 18 salas 

de aulas, sala de diretoria, sala de professores, laboratório de informática, laboratório de 

ciências, quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, banheiro dentro do prédio, banheiro 
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adequado à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, dependências e vias adequadas a 

alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala de secretaria, banheiro com chuveiro, 

refeitório e despensa. A escola possui os seguintes equipamentos: TV, videocassete, DVD, 

antena parabólica, copiadora, retroprojetor, impressora, aparelho de som, projetor multimídia 

(datashow) e câmera fotográfica/filmadora e sala de recursos. 

Escola 02 possui etapa de ensino fundamental. Infraestrutura com água filtrada, água 

da rede pública, energia da rede pública, esgoto da rede pública, lixo destinado à coleta 

periódica, acesso à Internet e banda larga. As dependências possuem 18 salas de aulas, sala de 

diretoria, sala de professores, laboratório de informática, sala de recursos multifuncionais para 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra de esportes coberta, quadra de 

esportes descoberta, cozinha, biblioteca, sala de leitura, banheiro dentro do prédio, banheiro 

adequado à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, dependências e vias adequadas a 

alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala de secretaria, refeitório, despensa, 

almoxarifado, pátio coberto, pátio descoberto, área verde, lavanderia e jogos lúdicos.  

O critério de escolha das escolas foi baseado em identificar onde há alunos com 

deficiência mental matriculados no ensino regular, atendidos pela sala de recursos especifica 

ou generalista para que fosse possível verificar a motivação na deficiência intelectual. 

 

4.3- Participantes  

Participaram dessa pesquisa três professores da sala de recursos generalista, todas do 

sexo feminino, com idade entre 29 a 51 anos, com graduação sendo duas em Pedagogia e uma 

em Letras. Apenas uma possui curso de pós-graduação em Educação Especial. As 

participantes deste estudo foram identificadas com um número representando a idade 

cronológica, seguido pela letra F para marcar o gênero e pelo sinal de negativo (hífen) e 

positivo (sinal de soma) para expressar a opinião das participantes em relação a inclusão dos 

alunos com deficiência intelectual no ensino regular. A escola 01 teve duas participantes e a 

escola 2 uma professora participou Todas as participantes atendem alunos com NEE e DI, 

matriculados na escola regular, o quadro 1 apresenta o perfil das participantes. 
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Quadro 1 - Perfil dos participantes da pesquisa 

Sujei

to 

Formação Exp.edu

cação 

Exp com 

DI 

Exp.Esc. 

regular 

Alunos 

com DI 

Alunos com 

deficiência 

51F- Pedagogia 21 anos Não X 03 15, sendo 3 DI 

38F+ Letras 14 anos Sim Sim 01  01 DI 

29F+ Pedagogia / 
Pós-graduação 
em Educação 
Especial 

05 anos Sim sim 04  12, sendo 4 DI 

 

Ao serem questionadas se já haviam lecionado para aluno com deficiência intelectual 

antes de 2015, apenas a participante 51F disse que não tinha vivenciado a experiência enquanto 

as demais tinham experiência com atendimento ao aluno com deficiência intelectual em escola 

regular. Ressalta-se que apenas uma participante disse que considerava o processo de inclusão 

como negativo para a aprendizagem e desenvolvimento do aluno. As demais participantes 

consideraram o processo como positivo uma vez que os estudantes ampliam seus contatos com 

outros estudantes sem deficiência ou com outro tipo de comprometimento. 

Todas as participantes atendem os alunos com deficiência intelectual na sala de 

recursos. Ressalta-se que não investigamos quais as outras deficiências que são atendidas pelas 

salas de recursos nas quais as participantes trabalham. 

 

4.4 – Materiais e equipamentos 

 

Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizado papel A4, caneta, lápis, borracha, e 

prancheta. Além dos materiais de consumo utilizou-se o computador, impressora e a máquina 

fotográfica, para registrar recursos utilizados no atendimento dos estudantes com deficiência 

intelectual. 

 

4.5 - Instrumentos de Construção de Dados  
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O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário com questões objetivas e 

subjetivas, dividido em três eixos centrais: identificação do participante, opinião sobre os 

fatores que levam o estudante com DI a frequentar a rede regular (motivação intrínseca), 

fatores de incentivo (motivação extrínseca) e opinião pessoal sobre a inclusão do deficiente 

intelectual. Assim, para a pesquisa será utilizado entrevista semiestruturada.  

O instrumento de pesquisa será organizado em três partes. Primeira parte será para a 

identificação do professor participante já havia lecionado para aluno com deficiência 

intelectual, e se foi em escola regular. A segunda parte será referente ao que motiva o aluno 

com deficiência intelectual frequentar a escola regular, a importância de este aluno estar 

motivado em sala de recursos e se consegue identificar a motivação intrínseca e extrínseca no 

aluno com deficiência intelectual. A terceira parte será para identificar quais materiais a 

escola oferece e quais o professor utiliza para motivar o aluno com deficiência intelectual, 

qual é o ambiente onde ocorrem as aulas com o aluno com deficiência intelectual e quais 

técnicas utilizadas em sala de recursos para motivar o aluno com deficiência intelectual 

matriculado em uma sala de recursos. Finalmente a ultima parte identificar qual a formação 

do professor, tempo de experiência em docência, quantidade de alunos com deficiência 

intelectual que atende e idade do professor.  

Além do questionário, utilizou-se também o modelo da carta de apresentação junto a 

escola e elaboramos com base no modelo o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE. 

 

4.6- Procedimentos de Construção de Dados 

 

No primeiro momento foi realizada uma visita a escola para informar a intenção da 

pesquisa, momento que foi entregue a carta de apresentação. Na sequência, foi feita a 

exposição do projeto de pesquisa e evidenciou a necessidade da assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido e o termo de concordância em participar da pesquisa. Após 

assinatura dos termos, foi agendado dia, local e hora que melhor adequasse a agenda dos 

participantes (professores). Após o agendamento, foi aplicada individualmente entrevista 

semiestruturada, durante a entrevista não foi utilizado gravador e o local da entrevista foi de 

escolha da entrevistada. Todas as entrevistas foram realizadas no local de trabalho das 

entrevistadas conforme a solicitação das mesmas. 
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4.7- Procedimentos de Análise de Dados 

 

Os dados foram organizados de acordo com a frequência e o conteúdo das respostas. 

Buscar-se-á criar categorias amplas de analise e discutir os dados obtidos com base na 

literatura da área.  

 

5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Percebe-se através das entrevistas que a maioria dos professores já haviam lecionado 

para um aluno com deficiência intelectual e que conseguem identificar por quais motivos o 

aluno com deficiência intelectual frequenta o ensino regular. 

Todos os professores que participaram da entrevista acreditam ser importante o aluno 

com deficiência intelectual estar motivado em sala de recursos, porém a maioria não soube 

dizer qual a definição de motivação intrínseca e a maioria respondeu sobre a definição de 

motivação extrínseca. 

As escolas oferecem materiais para que os professores trabalhem de modo a motivar o 

aluno intrinsicamente e os profissionais utilizam dos materiais oferecidos. 

Quadro – 2 – MOTIVAÇÃO E FREQUENCIA NO ENSINO REGULAR 

Consegue identificar o que leva o aluno deficiente intelectual a frequentar o ensino 
regular? Caso sim quais motivos levaram o aluno deficiente intelectual frequentar 
o ensino regular? 
51F Sim. Primeiramente acredito que seja por vontade dos pais. Alguns 

por não “aceitarem” a deficiência, outros por acreditarem realmente 
na inclusão. 

38F Sim. Conviver com o outro, se acham igual ao outro, gostava da 
convivência com alunos da mesma idade. 

29F Sim. Dentre vários motivos, eu penso que o principal seria o avanço 
da sociedade e os pressupostos da inclusão escolar terminaram por 
mudar esse aspecto, fazendo com que o deficiente intelectual passe 
pelo processo de escolarização, como qualquer outro indivíduo. 

Ao analisar os dados obtidos, nenhuma participante pontou o fato intrínseco do próprio aluno 
em se matricular e frequentar a rede regular de ensino. Todas optaram por afirmar que: 51F 
estudam no ensino regular em função da vontade dos pais; Para 38F a convivência com outros 
alunos com DI é o fator que motiva o aluno a estar frequentando o ensino regular. Já para  
29F acredita que os avanços na inclusão escolar é o fator motivacional para o aluno com DI 
estar frequentando o ensino regular. No ultimo caso, será que o aluno possui plena 
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consciência das politicas publicas que lhe garante o direito de frequentar a rede regular de 
ensino? É algo que precisa ser investigado de forma mais detalhada. 

 

Quadro – 3 – MOTIVAÇÃO E DESEMPENHO EM SALA DE AULA 

Acha importante o aluno com deficiência intelectual estar motivado em sala de 
aula? Por que? 
51F Sim. Pois o aluno motivado está aberto para aprender, e não há 

barreiras que o impeçam de adquirir novas habilidades. 
38F Sim. Como já tem dificuldade, não estar motivado abaixa mais a 

auto estima. 
29F Sim. Os alunos com deficiência intelectual sentem-se mais 

incapazes por causa do seu baixo desenvolvimento cognitivo, 
assim é necessário desenvolver recursos que o mantenham 
motivado. 

 

Os dados em relação a motivação e desempenho na sala de recursos foram unanimes, 
todas concordam que a motivação melhora o desempenho. Todas pontuaram a relação entre a 
motivação e a superação das limitações imposta pela deficiência ou pelo meio ambiente do 
qual fazem parte.  

 “A motivação é um [...] conjunto de variáveis que ativam a conduta e orientam um 
determinado sentido para poder alcançar um objetivo e que estudar a motivação consiste em 
analisar os fatores que fazem as pessoas compreender determinadas ações dirigidas a alcançar 
objetivos” (TAPIA, 1999, p. 77).[...] 

  Nesse sentido para alcançar esse objetivo, o individuo precisa estar motivado. No 
processo de ensino aprendizagem não é diferente. E importante que o  professor também 
esteja  motivado a ensinar os seus alunos a aprender e os alunos precisam ser motivados a se 
envolverem com as aulas. 

Quadro – 4 – MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA 

O senhor(a) consegue identificar motivação intrínseca no aluno com deficiência 
intelectual? 
51F Sim 
38F Não 
29F Não 
Caso sim. O que contribui para esta motivação intrínseca no aluno com deficiência 
intelectual? 
51F O aluno com DI está sempre bem. Se não está motivado entra em 

crise. Também, se ele está bem, há uma boa comunicação. O que 
mais contribui é ele sentir-se pertencente ao seu ambiente. Sentir-se 
útil, respeitado nas suas escolhas. 

38F X 
29F X. 
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Verifica-se no quadro 4 que a participante 51F- pondera sobre sua sensibilidade de 
educadora em perceber as reações comportamentais e de desempenho de seu aluno. 
Exemplifica que a motivação intrínseca gera disposição, comunicação com o outro. Enquanto 
as demais não conseguem ainda notar a presença ou ausência da motivação intrínseca no seu 
aluno. No entanto, pode ser que o termo utilizado na pesquisa pode não ter ficado claro e elas 
não se sentiram a vontade para perguntar o pesquisador sobre o seu significado. Fato que nos 
impede de realizar qualquer conclusão mais pontual sobre a temática. 

Perceber a motivação intrínseca não é uma tarefa fácil, uma vez que se origina de 
fatores internos do indivíduo e está relacionada com a sua forma de ser, os seus interesses, os 
seus gostos. 

 

Quadro - 5 – MOTIVAÇÃO E DEFICIENCIA INTELECTUAL 

Tem algo mais a falar sobre a motivação do aluno com deficiência intelectual? 
51F Não basta apenas falar “trabalho numa escola inclusiva”, precisamos 

efetivamente nos abrirmos para dar igualdade oportunidades aos 
alunos com D.I.. Importante e urgente a motivação dessas pessoas. 
São muito capazes e necessitam dessa motivação para encontrarem o 
caminho da autonomia e independência. Se conseguirmos isso 
estaremos realmente fazendo valer nosso trabalho e não haverá 
limites para o aluno com D.I.. 

38F Acho que poderia ser melhor, mas não pode realizar um trabalho 
fora da sala, pois o motivo é socializar. 

29F A motivação do aluno com deficiência intelectual é algo a ser 
trabalhado com muita dedicação pois ela é um dos pilares para seu 
desenvolvimento. 

 

Conforme os dados no quadro 5 de todas as professoras participantes apenas 51F 
afirma conseguir identificar a motivação intrínseca no aluno com DI, 38F e 29F relatam não 
conseguir identificar esta motivação no aluno. Diante da relação entre motivação e deficiência 
intelectual todas as participantes ponderam que a presença da motivação ajuda na 
aprendizagem. 51F acredita que o aluno com DI quando motivado não apresenta crises e se 
comunica de uma maneira melhor, acredita que sentir-se útil e adaptado ao ambiente contribui 
para a motivação intrínseca. JÁ 38F e 29F não souberam identificar o que contribui para 
motivar o aluno com DI no ensino regular.  

Todas as participantes, conforme consta no quadro 6, consideram que o fator do 
ambiente é crucial para desencadear a motivação nos alunos, portanto, a ênfase parece recair 
sobre a motivação extrínseca, na base de incentivos, aspecto que pode ser melhor constatado 
no quadro 7, no qual apresentamos os dados sobre a relação entre motivação extrínseca e o 
estudante com deficiência intelectual. 
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Quadro – 6 – INCENTIVO – motivação extrínseca  

Sujeito Escola 
oferece 
material 

O que contribui 
para esta 
motivação 
extrínseca no 
aluno com 
deficiência 
intelectual? 

Quais materiais a 
instituição oferece para 
motivar o aluno com 
deficiência intelectual? 

O senhor (a) utiliza 
algum material para 
motivar o aluno com 
deficiência 
intelectual? 

51F- Sim O ambiente de 
aprendizagem 
favorável, 
profissionais 
atentos, boa 
comunicação, 
tempo suficiente 
para realização das 
tarefas aplicadas. 

Jogos pedagógicos, 
laboratórios de 
informática (alguns 
aparelhos adaptados) 
materiais diversos de 
integração sensorial. 

Sim. Trabalhamos 
com oficinas de 
artesanato, jardinagem 
e culinária. Cada 
grupo é formado de 
acordo com suas 
habilidades. 

38F+ Sim X X Não utiliza. X 
29F+ Sim Os fatores 

motivacionais 
externos, 
traduzidos em 
recompensas 
proporcionam a 
satisfação ou o 
prazer que a tarefa 
em si não 
proporciona. 

Computador, notebook, 
tablete, jogos 
pedagógicos diversos 
como: dominó, alfabeto 
móvel, material dourado, 
disco de frações, jogo da 
mesada, sequência lógica, 
caixinha de números, 
dentre outros... 

Sim. Todos os citados 
acima. 

 

Diante da pergunta “O senhor(a) consegue identificar motivação extrínseca no aluno 
com deficiência intelectual?” A participante 38F+ respondeu “não consigo identificar”. 51F- 
responde que o ambiente favorável, profissionais capacitados, boa comunicação e tempo para 
as atividades motiva o aluno com DI de maneira extrínseca. Já 29F+ acredita que a motivação 
extrínseca vem de fatores externos com fatores motivacionais como recompensas após 
cumprir as tarefas propostas. 

Ao serem questionadas sobre os materiais que utilizam para motivar os alunos, duas 
disseram que a instituição oferece os recursos e materiais para utilizarem no contexto do 
atendimento educacional especializado. Ao serem solicitadas a relatarem quais eram estes 
materiais, a participante 38F+ deixou a resposta em branco como se pode notar no Quadro 6. 
51F exemplificou com a utilização de jogos pedagógicos, laboratórios de informática e 
materiais diversos de integração sensorial; JÁ 29F+ utiliza computador, notebook, tablete, 
jogos pedagógicos diversos como: dominó, alfabeto móvel, material dourado, disco de 
frações, jogo da mesada, sequência lógica, caixinha de números, dentre outros. Verifique-se 
que não há recursos específicos, na realidade são brinquedos de cunho pedagógico 
disponibilizado no comercio para todo e qualquer criança com ou sem deficiência. Porém, 
nenhuma das participantes evidenciou a característica básica dos recursos que utilizam. 
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Quadro – 7 – AMBIENTE DE INCLUSAO NA ESCOLA 

Em qual ambiente ocorre as aulas do aluno com deficiência intelectual? 
51F- Dentro da sala de aula, na quadra, sala de artes, sala de 

psicomotricidade, cozinha funcional, jardins da escola. E também 
atividades fora da escola: locais públicos, bancos, lotéricas 
(pagamento de contas). 

38F+ Sala de recursos possui material pedagógico e mídias. 
29F+ Em sala de ensino regular e na sala de recursos onde acontece o 

atendimento educacional especializado (AEE). 
 

Nota-se no quadro 7 que apesar da 51F- não concordar com a inclusão ela foi a única 
que descreveu que a inclusão esta presente em diferentes espaços da escola. Já as demais 
participantes restringem a inclusão ao conceito de atendimento educacional especializado e ao 
espaço da sala de aula. Na realidade a perspectiva do conceito de inclusão está presente na 
participante 51F- todos os espaços, todos os momentos são oportunidades de viabilizar a 
aprendizagem do conviver com o outro. 

A inclusão deve ser praticada não apenas na sala de recursos ou em sala de ensino 
regular, mas sim em toda dependência escolar, possibilitando ao aluno com DI socializar de 
uma forma mais ampla. 

 
 

 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considera-se a principio que os objetivos gerais e específicos foram alcançados, pois foi 

possível identificar ou verificar quais os materiais mais utilizados para estar motivando o 

aluno com deficiência intelectual no contexto da escola inclusiva. Identificar quais os 

ambientes utilizados para motivar o aluno com deficiência intelectual. Conhecer o tipo de 

motivação presente no ambiente escolar, se a intrínseca ou a extrínseca e como isso se 

mantem ao longo do ano letivo. Relacionar os fatores que contribuem para a motivação 

extrínseca do estudante. 

Evidenciar os fatores que contribuem com a motivação intrínseca do estudante. 

 A pesquisa contribui para identificar quais os materiais mais utilizados para trabalhar a 

motivação intrínseca do aluno com deficiência intelectual matriculado em escola regular, 

identificar se o professor reconhece a importância do aluno estar motivado em sala de 

recursos e se conhece a definição de motivação intrínseca e extrínseca.  

 Em futuros estudos recomenda-se realizar entrevista com o aluno portador de 

deficiência e identificar se o mesmo reconhece estar motivado e quais as impressões em estar 

matriculado em uma escola regular. 
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ANEXOS 

 
Anexo A – (Carta de Apresentação) 
 
 

 

Universidade de Brasília – UnB 
Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde - PGPDS 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
 

Prezado(a): 
 
Esta pesquisa, ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELO PROFESSOR PARA MOTIVAR 
O ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, será desenvolvida por meio da 
aplicação de entrevista semiestruturada aos professores de escola regular que possuem 
aluno com deficiencia intelectual. 
 
Estas informações estão sendo fornecidas para subsidiar sua participação voluntária neste 
estudo que visa Identificar quais as principais estratégias utilizadas pelo professor de sala 
regular para motivar o aluno com deficiência intelectual, verificar quais os materiais mais 
utilizados para estar motivando o aluno com deficiência intelectual no contexto da 
escola inclusiva, identificar quais os ambientes utilizados para motivar o aluno com 
deficiência intelectual e conhecer o tipo de motivação presente no ambiente escolar. 
 
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao investigador para esclarecimento de 
eventuais dúvidas. Contato:________________________, telefone ____________________, 
e-mail: ________________________________ 
 
É garantida aos sujeitos de pesquisa a liberdade da retirada de consentimento e o abandono do 
estudo a qualquer momento. 
 
As informações obtidas serão analisadas, não sendo divulgada a identificação de nenhum 
participante. Fica assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados 
parciais da pesquisa, assim que esses resultados chegarem ao conhecimento do pesquisador. 
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, 
ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
 
  Comprometo-me, como pesquisador principal, a utilizar os dados e o material 
coletados somente para esta pesquisa. 
 
______________________________________                         Data:______/_______/______  
Assinatura do participante 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Anexo B – (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO) 

 
 

Convidamos o (a) Sr (a) ________________________________________________ para 

participar da Pesquisa ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELO PROFESSOR PARA 

MOTIVAR O ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, sob a responsabilidade do 

pesquisador_____________________, a qual pretende identificar quais as principais 

estratégias utilizadas pelo professor para motivar o aluno com deficiência intelectual em sala 

regular.  

Sua participação é voluntária e se dará por meio de participar de uma entrevista 

semiestruturada.  

Se você aceitar participar, estará contribuindo para identificar quais as principais estratégias 

utilizadas pelo professor em sala regular para motivar o aluno com deficiência intelectual. 

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o 

direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou 

depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O 

(a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os 

resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, 

sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em 

contato com o pesquisador, pelo telefone _____________________, ou pelo e-mail 

________________________.  

Consentimento Pós–Informação  

Eu,___________________________________________________________, fui informado 

sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a 

explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto. Este documento é emitido em duas 

vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de 

nós. 

______________________________________              Data:______/_______/________ 
                     Assinatura do participante 

___________________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE A – ( INSTRUMENTO) 

PESQUISA SOBRE ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELO PROFESSOR PARA MOTIVAR O 

ALUNO COM DEFICIENCIA INTELECTUAL  

Como pesquisador da UnB, estou realizando uma pesquisa sobre quais as estratégias utilizadas 

pelo professor para motivar o aluno com deficiência intelectual em uma escola regular. E preciso 

de sua opinião. Lembre-se não há resposta certa ou errada, somente existe sua opinião sobre o 

assunto. 

Horário de inicio da entrevista:________________ 

 Já havia lecionado para aluno com deficiência intelectual?  (    ) Sim   (     ) Não 

Caso sim: 

Foi em escola regular? (    ) Sim     (    ) Não 

Consegue identificar o que leva o aluno deficiente intelectual a frequentar o ensino regular?  

(  ) Sim     (     ) Não 

Caso sim: 

Quais motivos levaram o aluno deficiente intelectual frequentar o ensino regular? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Acha importante o aluno com deficiência intelectual estar motivado em sala de aula? 

(    ) Sim      (    ) Não 

Por que?________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

O senhor(a) consegue identificar motivação intrínseca no aluno com deficiência intelectual? 

 (    ) Sim      (    ) Não 

Caso sim: 

O que contribui para esta motivação intrínseca no aluno com deficiência intelectual? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

O senhor(a) consegue identificar motivação extrínseca no aluno com deficiência intelectual? 

 (    ) Sim      (    ) Não 

Caso sim: 

O que contribui para esta motivação extrínseca no aluno com deficiência intelectual? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

A instituição oferece algum tipo de material para motivar o aluno com deficiência intelectual? 

(    )Sim      (    ) Não 

Caso sim, quais materiais a instituição oferece para motivar o aluno com deficiência intelectual? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

O senhor (a) utiliza algum material para motivar o aluno com deficiência intelectual? 

(    ) Sim      (    ) Não 

Caso sim: 

Qual material utiliza para motivar o aluno com deficiência intelectual? 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Em qual ambiente ocorre as aulas do aluno com deficiência intelectual? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Tem mais algo a falar sobre a motivação do aluno com deficiência intelectual? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Possui quantos alunos com deficiência?_______________ 

Possui quantos alunos com deficiência intelectual?_____________________ 

De modo geral, qual sua opinião sobre inclusão do aluno com deficiência intelectual no ensino 

regular?  

(    ) Positiva        (    ) Negativa       (    ) Intermediária        (    ) Outra. 

Tempo de Profissão como professor?_______ 

Idade:__________ 

Formação acadêmica:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Obrigado por sua colaboração! 

Horário de inicio da entrevista:________________ 


