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RESUMO 

 

A inclusão é um assunto complexo e polêmico, principalmente quando se fala de 
inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência. O objetivo deste trabalho será 
identificar se as escolas de ensino comum estão preparadas para receber alunos 
com deficiência, esclarecer se a inclusão de crianças com síndrome de Down, faz 
diferença na aprendizagem e desenvolvimento dos mesmos, investigando também 
que tipo de atividades, intervenções podem ser realizadas com esses alunos para 
que a aprendizagem ocorra. A metodologia da pesquisa se apoia na perspectiva 
bibliográfica, consultando inclusive documentos legais que referendam o ensino 
inclusivo. Nas considerações finais, fica exposto o quanto ainda temos a fazer para 
aperfeiçoar a educação especial nas escolas brasileiras, sobretudo as públicas, que 
necessitam de equipamentos específicos para esse atendimento, bem como, um 
programa de formação contínua de professores, além de estrutura física acessível.  
 
Palavras-Chave: Inclusão; Síndrome de Down; Ensino Fundamental. 
  
 
ABSTRACT 

 

La inclusión es un tema complejo y polémico, sobre todo cuando se trata de la 
inclusión de las personas con discapacidad. El objetivo de este trabajo es identificar 
si las escuelas comunes se preparan para recibir a los estudiantes con 
discapacidades, para aclarar si la inclusión de los niños con síndrome de down, hace 
una diferencia en el aprendizaje y su desarrollo, así como investigar qué tipo de 
actividades e intervenciones pueden realizar con estos alumnos (as) para que ocurra 
el aprendizaje. La metodología de investigación se basa en la perspectiva 
bibliográfica, incluidos los documentos legales que se refieren a apoyar la educación 
inclusiva. En las palabras de clausura, se expone hasta qué punto tenemos que 
hacer para mejorar la educación especial en las escuelas brasileñas, especialmente 
el público que requieren equipos específicos para este servicio, así como un 
programa de formación para los profesores, y una estructura física accesible. 
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INTRODUÇÃO 

A Síndrome de Down (SD) tem registros antigos na história do homem, sendo 

os primeiros trabalhos científicos datados do século XIX. Esquirol (1838, p.167) fez 

referência à síndrome em um dicionário médico. Dentre os registros acerca das 

primeiras observações e estudos citamos um deles a seguir: 

 

Na cultura grega, especialmente na espartana, os 
indivíduos com deficiências não eram tolerados. A 
filosofia grega justificava tais atos cometidos contra os 
deficientes postulando que estas criaturas não eram 
humanas, mas um tipo de monstro pertencente a outras 
espécies. (...) Na Idade Média, os portadores de 
deficiências foram considerados como produto da união 
entre uma mulher e o Demônio. (SCHWARTZMAN, 
1999, p. 3-4).  

 

O reconhecimento da SD como uma manifestação clínica só ocorreu com o 

trabalho de John Langdon Down, em 1866, que foi influenciado pelos conceitos 

evolucionistas da época. Em seu trabalho, afirmava a existência de raças superiores 

a outras, sendo a deficiência mental característica das inferiores. Depois desse 

trabalho inicial, vieram outros que contribuíram para aprofundar o conhecimento 

sobre a SD, dentre eles, os trabalhos de Fraser e Michell (1876, p.67) em publicação 

oriunda dos seminários na psiquiatria de dificuldades de aprendizagem. Segunda 

edição. Série de seminários College.  

O presente artigo tem como objeto de estudo a inclusão de crianças com 

síndrome de Down nas séries iniciais da escola comum, fomentando debates acerca 

da importância dessa ação educativa. 

 O que temos de certo (garantido tanto na Carta Magna – Constituição de 

1988, quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 1996) é que todas as 

escolas devem receber todas as crianças independentemente de suas condições 

físicas, intelectuais, emocionais, linguísticas, ou outras.  

Nesse contexto, estão inclusas crianças com deficiências e com altas 

habilidades, crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de 
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população nômade, pertencentes a uma minoria linguística, étnica ou cultural e 

crianças de outros grupos em desvantagem ou marginalizados. 

Nesse sentido, até que ponto realmente existe a inclusão de alunos com 

Síndrome de Down? Qual a forma como eles (as) são recebidos (as) nas escolas 

brasileiras? Essas indagações são fundamentais para a construção do trabalho e 

sua contribuição está relacionada com o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, 

incentivo a pesquisa e a cultura inclusiva no ambiente escolar e também na 

realidade familiar e social das crianças. 

A chamada educação inclusiva teve início nos Estados Unidos através da Lei 

Pública 94.142, de 1975, e foi se expandindo. Na década de 90, no Brasil, o discurso 

da inclusão escolar assumiu status privilegiado, persistindo, porém, muitas 

controvérsias a respeito do assunto.  

Há profissionais que defendem a inclusão escolar como parte de um 

movimento maior de inclusão social, sobretudo no meio educacional, pela 

universalização do acesso e pela qualidade do ensino; há outros que interpretam 

como mero acesso de alunos com deficiência à classe comum Prieto (2005). 

Entretanto, a massificação do ensino inclusivo trás demandas anteriormente não 

vivenciadas, como, por exemplo, a necessidade de um atendimento educacional 

especializado.  

           Pode-se dizer que educação inclusiva é um processo, que busca a inserção 

das crianças com necessidades especiais, ou as que sejam excluídas por gênero, 

etnia ou outros motivos na rede de ensino, em todas as suas modalidades e níveis. 

Devendo esta educação ser baseada nos princípios a seguir: a preservação da 

dignidade humana, a busca de identidade e o exercício da cidadania. Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, Artigo 4.  

Segundo Macedo (2005), é preciso refletir sobre os fundamentos da 

educação inclusiva, procurar saber e repensar o modo de funcionamento 

institucional. O maior desafio do ensino inclusivo consiste na elaboração de 

estratégias metodológicas e estruturais (acessibilidade) para a oferta de uma 

educação que de fato venha a suprir as necessidades de cada indivíduo. 

 Vale ressaltar também que a pesquisa bibliográfica foi adotada como 

metodologia científica que pretende se ancorar na consulta de documentos oficiais 

que legalizam e estabelecem diretrizes para a educação inclusiva, além de uma 
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análise acerca dos estudos de teóricos e pesquisadores da área, para que no 

confronto das ideias coletadas, possamos ao final compreender as dificuldades 

existentes na implantação dessa política pública, bem como as intervenções 

pedagógicas que são necessárias, passando pela formação contínua de 

professores. 

 As considerações finais apontam outros questionamentos e possíveis 

caminhos que visam ampliar e enriquecer ainda mais o debate, tendo em vista ser 

um assunto recorrente, sobretudo no atual cenário educacional e político brasileiro. 

 

 1. SÍNDROME DE DOWN: UMA SEARA DE PESQUISAS, PRECONCEITOS E 

RESISTÊNCIA. 

A denominação de síndrome de Down só foi proposta após várias outras 

denominações terem sido usadas: imbecilidade mongolóide, idiotia mongolóide, 

cretinismo furfuráceo, acromicria congênita, criança mal-acabada, criança 

inacabada, dentre outras. Essas informações constam no livro de Chambers, datado 

de 1844, Edouard Seguin (entre 1846 e 1866) e (Schwartz-man, 1999a). 

Obviamente, alguns desses termos apresentam um alto grau pejorativo, 

incluindo o termo mongolismo, que foi amplamente utilizado, inclusive no Brasil até 

1961, quando as críticas contrárias ao seu uso despontaram. Esta terminologia foi 

suprimida nas publicações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a partir de 

1965, prevalecendo a denominação de síndrome de Down, embora o termo 

mongolismo ainda seja utilizado na linguagem cotidiana, conforme percebemos no 

próprio ambiente doméstico (Dessen et al., 2000, p.35). 

           A SD é uma desordem genética que causa deficiência mental em graus 

variados. Atualmente, seu quadro clínico é bastante conhecido, sendo as 

características fenotípicas essenciais para o diagnóstico precoce da síndrome. 

 A inserção adequada da criança no seu contexto sociocultural é de grande 

importância para a sua adaptação e bem-estar, e a família desempenha um papel 

primordial como mediadora desse processo (SILVA, 2002, p.87). 

            A SD frequentemente acarreta alterações clínicas que podem interferir no 

desenvolvimento global da criança, sendo que as mais comuns são: alterações 

cardíacas, hipotonia, complicações respiratórias e alterações sensoriais, 
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principalmente relacionadas à visão e à audição (BISSOTO, 2006). 

          O diagnóstico geralmente é realizado pelos achados fenotípicos, ou melhor, 

pela aparência facial. De fato, é a associação de sinais discretos observados na face 

dos pacientes que permite o diagnóstico, principalmente nos recém-nascidos. 

Porém, para não haver dúvidas, o diagnóstico definitivo é alcançado com o estudo 

cromossômico (cariótipo) (FRASER, 1996). Tais características são facilmente 

percebidas. 

          Os traços faciais incluem uma ponte nasal baixa, fissuras palpebrais oblíquas 

para cima, orelhas pequenas e algumas vezes com aspecto dobrado peculiar, e uma 

região maxilar achatada, dando a face uma aparência característica. As bochechas 

são arredondadas, e os cantos da boca são algumas vezes voltados para baixo. O 

pescoço é curto, com pele frouxa na nuca, especialmente em recém- nascidos. O 

occipúcio (parte posterior e inferior da cabeça) é achatado, as mãos e pés tendem a 

ser mais largos e curtos. 

           Embora não seja uma regra, a maioria das crianças com SD tem uma 

personalidade participativa, com habilidades sociais mais avançadas que outras 

habilidades intelectuais. Embora muitas sejam alegres e afetivas, aproximadamente 

uma em seis manifesta um distúrbio comportamental como hiperatividade ou 

distúrbio de déficit de atenção. 

 Quando uma pessoa se torna pai, mãe, ou até irmão de uma criança com SD 

ela precisa de um tempo para que seus próprios preconceitos desapareçam. No 

entanto, não se dão conta de que através dos olhos de outros, começam a perceber 

seus próprios sentimentos guardados, os quais frequentemente despertam 

sentimentos de vergonha e culpa. Dessa forma se faz necessário que as famílias 

inicialmente se deem conta de tal realidade, para em seguida procurar estratégias, 

meios para conviver da melhor maneira possível com suas crianças e a SD. 

Para esta realidade começar a mudar, pode-se dizer que a inclusão começa 

em casa, tanto com pais que tem filhos com a síndrome, quanto com aqueles que 

não têm filhos com nenhum tipo de síndrome, no qual estes pais admitam que seus 

filhos tenham contatos em seu ciclo de amizade com essas crianças, ensinando-as a 

conviver com a diferença.  

Quanto à inclusão escolar de crianças com SD, sabemos que ainda existe um 

despreparo profissional para receber tais alunos (as), porém, os pais não podem 

desistir, tentando proteger os filhos, como acontece na maioria das vezes.  
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 A importância de a criança estar na escola não é apenas para aprender a ler 

e escrever, mas sim estimular sua socialização, além de vivenciar na prática, as 

regras do nosso convívio social, podendo ao mesmo tempo ensinar para colegas, 

professores e até mesmo os funcionários, que a vida é feita de diferenças e que é 

possível lidar com as mesmas sem ter que buscar modelos ideais. 

 

2. INCLUSÃO ESCOLAR NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

APRENDIZAGEM E BENEFÍCIOS PARA TODOS 

 

           Werneck (1993, p.56) diz que “evoluir é perceber que incluir não é tratar igual, 

pois as pessoas são diferentes! Alunos diferentes terão oportunidades diferentes, 

para que o ensino alcance os mesmos objetivos. Incluir é abandonar estereótipos”.  

 A inclusão pode ser confundida com interação/integração, mais existem 

diferenças entre elas. A interação e a integração são pré-requisitos para a inclusão, 

uma vez que a criança com necessidades especiais vivencia no espaço coletivo as 

atividades propostas, encontrando os espaços e oportunidades para se expressar, 

participar, trocar ideias, tomar decisões e principalmente aprender de acordo com 

suas potencialidades. 

 Aos professores caberá, portanto, um constante trabalho de pesquisa acerca 

das deficiências de alunos que estejam em suas turmas, para que através de 

estudos de caso, por exemplo, possam investigar a melhor maneira de ensinar e 

consequentemente incluí-los na rotina escolar e no cotidiano social da escola 

comum.  

 Sabemos que no caso da rede municipal de ensino do município de Fortaleza 

existe um trabalho permanente com o Atendimento Educacional Especializado e que 

algumas escolas privadas também possuem esse trabalho. No entanto, vale 

ressaltar que em hipótese nenhuma essa experiência será substituída pela sala de 

aula comum, haja vista que se trata de um recurso importante que precisa e deve 

estar a serviço do trabalho docente na busca por estratégias eficazes que favoreçam 

um ensino de qualidade que gere aprendizagens significativas. 

 A convivência entre crianças com necessidades especiais e as que não 

apresentam necessidades específicas trazem benefícios para toda comunidade 

escolar. Nessas relações cotidianas as crianças aprendem a aceitar o outro nas 
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suas dificuldades, respeitando-o como ser humano da forma como ele é, 

desenvolvendo a argumentação lógica e a abstração, habilidades utilizadas nessa 

relação dialógica, uma vez que um estará compreendendo a maneira como o outro 

aprende, se desenvolve, brinca etc.  

 Outra ação recorrente nas famílias em questão está relacionada com a 

superproteção das crianças com SD, tendo a intenção de protegê-las diante das 

quase inevitáveis situações de preconceito que esses indivíduos sofrem 

rotineiramente, seja em casa, na escola ou em sua própria família e comunidade do 

entorno.  

 Outro benefício para a própria comunidade escolar é que a própria escola 

perceberá a necessidade de desenvolver metodologias de ensino diferenciadas e 

nessa empreitada científica, qualificará melhor seus profissionais que poderão atuar 

de forma segura e pedagogicamente eficaz na meta de proporcionar educação de 

qualidade para todos. 

 Como acontece com qualquer outra criança, o engajamento dos pais no 

universo escolar beneficia o desenvolvimento da criança com Síndrome de Down. È 

de grande importância á parceria e acompanhamento dos pais para que as crianças 

com SD possa ter um melhor desenvolvimento, levando em consideração a 

individualidade de cada um.  

Rodriguez (2007) acrescenta que os pais devem estar atentos na procura de 

boas escolas com segurança e bons professores para atender aos seus filhos.  

Acompanhando de perto a adaptação e a evolução do filho, os pais entendem o que 

se passa em sala de aula e amenizam o seu medo de que haja bullying - que os 

colegas persigam o seu filho por ele ser diferente. Felizmente, os especialistas 

afirmam sem hesitação que esse problema é raro: em geral, a criança com 

Síndrome de Down adapta-se muito bem ao meio escolar. 

 

3. INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS 

ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN 

 

 Lópes (2003) aborda em suas pesquisas a construção da autonomia como 

principal estratégia de intervenção para as crianças com SD, por identificá-los como 
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indivíduos ativos (identidade) que participam da vida cotidiana (liberdade), tomando 

decisões em igualdade de condições que a comunidade em que estiver inserida. 

Comunidade esta que quando os acolhe, reconhece as diferenças existentes, 

contribuindo para sua inserção social. 

 As crianças com SD já provaram no cotidiano escolar suas potencialidades e 

principalmente a capacidade relacional aguçada. São participativas, interagem com 

facilidade e são carinhosas com seus colegas e professores, pelo menos a maioria. 

 No entanto, essas qualidades precisam ser utilizadas como elementos 

promotores de aprendizagem, ou seja, assim como as outras crianças, elas 

necessitam de limites, estabelecimento de regras coletivas e individuais, entre outras 

ações que possam de fato proporcionar uma real inclusão dos seus direitos e 

deveres dentro do espaço escolar e consequentemente o social. 

 As crianças com SD tem somente um ritmo de aprendizagem mais lento, 

cujas etapas precisam ser respeitadas. Inteligência, memória e capacidade de 

aprender podem ser desenvolvidas com estímulos adequados. Vale ressaltar que 

para elas a idade cronológica é diferente da idade funcional, desta forma, não 

devemos esperar uma resposta idêntica à resposta das ditas “normais”, que não 

apresentam alterações de aprendizagem. 

 A prontidão para a aprendizagem depende da complexa integração dos 

processos neurológicos e da harmoniosa evolução de funções específicas como 

linguagem, percepção, esquema corporal, orientação temporal e espacial, além da 

lateralidade. Por isso as atividades que envolvem movimento e expressão corporal, 

tais como teatro, dança e jogos são importantes para proporcionar estímulos que 

favoreçam aprendizagens significativas. 

 É comum observarmos na criança com SD, alterações de internalizações de 

conceitos de tempo e espaço, essa condição apresentada irá dificultar muitas 

aquisições, uma vez que a memória e a planificação são habilidades necessárias na 

aquisição da linguagem e do conhecimento / raciocínio lógico-matemático. 

A aprendizagem tem sempre que partir do concreto, pois segundo a 

experiência de Dias (2000),  a criança com SD tem dificuldade de abstração.  

Na alfabetização e no ensino da matemática, por exemplo, símbolos podem 

ser aprendidos com certa facilidade, embora seja difícil associá-los a conceitos e a 

quantidades.  
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O processo de abstração é lento e difícil, mas possível. O aprendizado não 

pode ser isolado. Tem que acompanhar a vida prática tem que ser inserido num 

contexto real, em que o Down possa perceber o seu significado concreto, na vida 

real. Sabemos que essa premissa cabe também para as crianças em geral, pois 

estimula a concentração, abstração e produção leitora, escrita e oral. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante das considerações registradas nesse trabalho, podemos afirmar que a 

inclusão de crianças com SD no ensino comum se justifica não somente por ser um 

direito legal e constitucional, mas principalmente pelo fato delas ampliarem seu 

potencial cognitivo, contribuindo ademais no crescimento de toda uma comunidade 

escolar.  

Para além do desenvolvimento de suas potencialidades, uma vez que estão 

inseridas no ambiente diverso e complexo que é a escola, essas crianças se 

relacionando cotidianamente com professores, funcionários, regras sociais entre 

outras situações aprendem e ensinam a conviver com as diferenças, se 

desenvolvem e ajudam a desenvolver, nos outros indivíduos atitudes, posturas, 

habilidades que por essência são humanas e consequentemente evoluem 

cognitivamente, fazendo valer a principal função social da escola – aquisição de 

conhecimentos científicos e sociais que foram acumulados historicamente. 

Os estímulos adequados contribuem no processo de ensino-aprendizagem da 

criança com SD. Caberá a escola e ao professor pesquisar, planejar e selecionar 

atividades diferenciadas que venha a atender as necessidades e peculiaridades de 

cada criança.  

 Pensando na efetivação dessas questões vale ressaltar a importância da 

formação contínua de professores nesse processo, mediando ações pedagógicas e 

avaliando os resultados. 

 De maneira que a inclusão de fato aconteça da melhor maneira, com 

atividades que tenham realmente uma intencionalidade e funcionalidade para cada 

criança e suas demandas emocionais, cognitivas. 
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 Precisamos romper com alguns paradigmas ainda cristalizados no que se 

refere à aprendizagem de crianças com SD. Embora com as limitações que já 

citamos, elas também possuem suas habilidades e assim como outras crianças, 

possuem capacidades pessoais, marcas de personalidade, desejos e anseios.  

O filme Colegas (2012), protagonizado por três atores com SD, recentemente 

trouxe a temática ao debate do dia, comprovando essas premissas. 
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