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RESUMO

Este estudo investiga a inclusão de crianças com Síndrome de Down na educação
infantil em duas escolas públicas do Distrito Federal, destacando os benefícios da
estimulação no desenvolvimento dessas crianças, a partir do trabalho pedagógico
realizado. O objetivo foi analisar o processo de inclusão de crianças com Síndrome
de Down nas escolas públicas do estado de Goiás no município de Novo Gama e na
cidade de Taguatinga no Distrito Federal. Os objetivos específicos foram: verificar os
recursos que podem ser utilizados na Educação Infantil do Ensino Fundamental;
realizar uma escuta sensível das crianças com Síndrome de Down, auxiliada pelos
pais; comparar as competências de um grupo de crianças com Síndrome de Down e
outro grupo de crianças típicas, ao realizar uma atividade de aprendizagem na
Educação Infantil; Conhecer a opinião dos professores que lecionam no ensino regular
sobre a inclusão ou não de alunos com Síndrome de Down na educação infantil. Tratase de uma A metodologia de pesquisa escolhida foi a pesquisa de campo com a
abordagem qualitativa, descritiva e utilizando o método interpretativista, onde utilizouse como instrumentos de coleta de dados, a observação não-participante, aplicou-se
um questionário aos professores e uma escuta sensível às crianças. Concluiu-se que
a estimulação precoce é imprescindível para que essas crianças se desenvolvam, o
professor da educação infantil necessita estar mais bem preparado para atender as
crianças com Síndrome de Down e o apoio da família é essencial nesse processo de
construção.
Palavras-chave: Síndrome de Down. Inclusão. Educação. Família

ABSTRACT

This study investigates the inclusion of children with Down Syndrome in early
childhood education in two public schools in the Federal District, highlighting the
benefits of stimulation in the development of these children, based on the pedagogical
work performed. The objective was to analyze the inclusion process of children with
Down Syndrome in public schools in the state of Goiás in the municipality of Novo
Gama and in the city of Taguatinga in the Federal District. The specific objectives
were: to verify the resources that can be used in Early Childhood Education of
Elementary School; perform a sensitive listening of children with Down syndrome,
assisted by parents; to compare the competencies of a group of children with Down
Syndrome and another group of typical children when performing a learning activity in
Early Childhood Education; To know the opinion of teachers who teach in regular
education about the inclusion or not of students with Down Syndrome in early
childhood education. This is a research methodology chosen was the field research
with the qualitative, descriptive approach and using the interpretive method, where it
was used as data collection instruments, non-participant observation, a questionnaire
was applied to teachers and a sensitive listening to children. It was concluded that
early stimulation is essential for these children to develop, the teacher of early
childhood education needs to be better prepared to care for children with Down
syndrome and family support is essential in this construction process.

Palavras-Chave: Down Syndrome. Inclusion, Education, Family.
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1 INTRODUÇÃO

As crianças com Síndrome de Down apresentam atraso intelectual que afeta a
evolução do indivíduo, determinando algumas características físicas e cognitivas.
Segundo dados do Movimento Down (2013), no Brasil, a média de nascimentos é de
uma criança com SD, para cada 700 nascimentos, isso implica uma média de 120 mil
brasileiros com SD. Com esse número de pessoas com Síndrome de Down, houve
uma evolução das escolas inclusivas para inserir essas crianças, mas ainda há
problemas que necessitam ser solucionados.
A Síndrome de Down (SD) pode ser considerada um acidente genético
cromossômico, que ocorre no par do cromossomo 21, com a presença de um
cromossomo extra. A presença de um cromossomo a mais, afeta o desenvolvimento
intelectual, com retardos leves e moderados causados pelas alterações cerebrais.
Independentemente de suas características, a criança é um ser de direitos e deve ser
incluída na sociedade.
A

criança

com

Síndrome

de

Down

possui

suas

características

e

particularidades, como todas as crianças. Sabemos que a deficiência intelectual é o
fator principal de diferenciação, mas a integração e os estímulos são um marco
decisivo no seu processo de ensino-aprendizagem.
Na visão de Buckley e Bird (1998), as escolas inclusivas têm alcançado uma
melhora positiva, mostrando que a convivência com a diversidade é de extrema
importância e assim todos se tornam mais preparados para enfrentar os percalços da
vida. Essa temática, portanto, é de grande relevância para a educação, especialmente
na Educação Infantil, primeira etapa da educação básica. É necessário mostrar que a
Síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma deficiência intelectual que, afeta
essas crianças com esta síndrome, se estimuladas, seu desenvolvimento será
alcançado de forma gradativa.
A realização de uma pesquisa referente às crianças com Síndrome de Down e
sua inclusão na Educação Infantil, justifica-se pelas mudanças na Educação Infantil,
primeira etapa da educação básica, pelos avanços das políticas públicas e da
legislação sobre inclusão e por causa das diversas transformações pelas quais nossa
sociedade vem passando.
Uma das etapas de vivências sociais que uma criança enfrenta é a entrada na
escola, que é um marco na vida de qualquer criança. Entram em cena desafios como
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o aprendizado de diversos conteúdos escolares e a convivência com colegas em faixa
etária diferentes na hora da entrada, do lanche, do recreio, da saída.
Observa-se, entretanto que, na escola regular, não há tanto conhecimento em
relação à Síndrome de Down por parte dos docentes, pois muitos infelizmente não
estão preparados para desenvolver um bom trabalho pedagógico, devido à falta de
cursos direcionados à área de capacitação para esses docentes que estão exercendo
seu papel de educador.
Com isso, as crianças sindrômicas, muitas vezes não conseguem acompanhar
o ritmo dos outros colegas, causando um retrocesso no desenvolvimento das
habilidades sociais, o que pode fazer com que muitos fiquem nervosos e não queiram
mais frequentar a unidade escolar, causando o isolamento de alguns.
Essa problemática leva a indagar: Será que os professores estão preparados
para receber as crianças com Síndrome de Down na escola de educação infantil e
estimulá-las para que alcancem seu desenvolvimento integral? Nestas unidades, há
recursos, como material didático adequado para que se desenvolva esse
procedimento de estímulo? Há monitores disponíveis para auxiliar essas crianças? A
escola busca uma parceria efetiva com os pais?
A hipótese que se desejou confirmar é a de que as crianças com Síndrome de
Down estão com seu desenvolvimento em construção e que precisam de estimulação,
pois se bem estimulados poderão desenvolver-se igualmente às outras crianças.
O objetivo geral é analisar o processo de inclusão de crianças com Síndrome
de Down nas escolas públicas do estado de Goiás no município de Novo Gama e na
cidade de Taguatinga no Distrito Federal; os objetivos específicos são: verificar os
recursos que podem ser utilizados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental;
Realizar uma entrevista (escuta sensível das crianças com Síndrome de Down,
auxiliada pelos pais), quanto as suas percepções em relação à escola; comparar as
competências de um grupo de crianças com Síndrome de Down e outro grupo de
crianças típicas, ao realizar uma atividade de aprendizagem na Educação Infantil;
Conhecer a opinião dos professores que lecionam no ensino regular sobre a inclusão
ou não de alunos com Síndrome de Down na educação infantil.
A pesquisa foi realizada em duas escolas da rede pública de ensino, tendo como
ponto de partida o município de Novo Gama que se localiza no entorno de Brasília.
Uma das escolas para observação de alguns casos de crianças com Síndrome de
Down é uma escola estadual no Novo Gama estado de Goiás localizada na Avenida
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Perimetral s/nº, e a outra é uma escola pública localizada em Taguatinga, Setor A
Norte, no Distrito Federal, os instrumentos utilizados foram a observação nãoparticipante, a aplicação de questionários e a escuta sensível às crianças com
Síndrome de Down, com o auxílio dos pais.
Observar como esses petizes se comportam e desenvolvem suas habilidades
na Educação Infantil, bem como ouvir das crianças o que pensam sobre a escola,
ainda que esta comunicação seja feita com ajuda dos pais, pode contribuir para a
formação de professores e para ampliar o conhecimento a respeito dessa importante
fase do desenvolvimento humano.
No capítulo 1, Introdução do tema e, apresentar dentro da pesquisa, seu
objetivo geral e os específicos, hipóteses levantadas e a metodologia utilizada nesse
processo de estudo, usando dados da história da síndrome de Down, bem como a
relevância deste estudo em todo seu contexto.
E por meio do tema que foi escolhido SD, traz como objetivo o levantamento
de dados importantes, de como desenvolver essa criança em todas suas etapas, de
forma gradual, em seu tempo, e no decorrer de toda pesquisa realizada será levantada
às hipóteses e como deve ser realizado para atingir um escopo, e garantir um
seguimento por meios específicos do tema a ser demonstrado e utilizado
metodologias necessárias e precisas.
No capítulo 2- Se discorre sobre um breve histórico da Síndrome de Down e
suas variações, como: trissomia livre do 21, translocação e mosaico, neste contexto
será demostrado como ocorre cada porcentagem referente a SD. Através de registros
históricos antigos é detectado que já existia a síndrome, mas não havia confirmação.
Uma alteração cromossômica e que não pode ser modificada e por isso, apresenta
suas características como: cabelos lisos, estatura baixa, pescoço mais grosso e de
maneira que alguns sindrômicos ainda apresentam algumas cardiopatias congênitas,
Todavia, é apresentado vários registros de preconceitos os quais eram
chamadas essas pessoas, de mongoloides entre outras denominações pejorativas, e
por meio da pesquisa, demostrar que não é mais permitido esse tipo de tratamento
com as pessoas com SD.
Portanto, são abordados vários tecidos construídos a respeito da SD, que já
superou muitos obstáculos, e por meio das investigações de estudo será apresentado
muitas evoluções neste contexto histórico.
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No capítulo 3, trata-se da política educacional de inclusão no Brasil, neste
capítulo será demonstrado um pouco de como era a educação na era do Brasil
Colônia, e suas transformações ao longo do tempo para chegar em um processo de
redemocratização nos anos 80, final dos anos 90, até chegar nesse período foram
muitas lutas as quais as pessoas passaram. E com o surgimento de um grupo de
pioneiros da educação para lutar , e manifestar pelo direito da educação e que fosse
para todos e não da maneira como era destinada, a classe privilegiada das elites, e
através desses manifestos houve um progresso para que a classe secundária tivesse
acesso a educação e amenizasse um pouco do analfabetismo em nosso país, mas
com o golpe de 64 com os militares no poder, esse processo veio a sofrer várias
mudanças onde o que era importante era garantir o emprego no mercado de trabalho
Portanto, foi um período difícil de recessão, mas que após a constituição de
1998 houve mudanças para que a educação fosse adquirida por todos e a educação
especial foi inclusa em seus artigos 58 e 59. Desses mostra-se os direitos adquiridos
pelos portadores de deficiência, principalmente o que tem síndrome de Down. Sua
integração no mercado de trabalho e criação de institutos que apoia essas pessoas.
O capítulo 4 aborda a metodologia aplicada de como foi feita a pesquisa nas
escolas.

A metodologia de pesquisa escolhida foi a pesquisa etnográfica com a

abordagem qualitativa e descritiva. Neste capítulo foi feito uma sondagem com todos
os participantes o que iriam participar da pesquisa proposta, o objetivo será um
diagnóstico com as famílias e depois com os educadores, que aceitaram participar
nessa caminhada e realizando e coletando dados sobre o desenvolvimento das
crianças com SD, na Educação Infantil por meio de metodologias direcionadas e que
podem ser desenvolvidas por outros educadores em seu cotidiano .A pesquisa
envolve pais, educadores e alunos nesse processo de investigação o qual o escopo é
evidenciar se houve ou não crescimento da aprendizagem com a estimulação para
seu processo de ensino e aprendizagem nesse ambiente inclusivo regular.
A pesquisa respeitou todos os direitos no tempo em que foi realizada nas
unidades escolares, e por meio das investigações os resultados serão apresentados
com ênfase na construção do seu conhecimento. A discussão dos resultados discorre
todo processo de construção da pesquisa, que foi realizada nas escolas públicas e os
resultados adquiridos.
Ressalta que a metodologia construída foi de maneira qualitativa, em um
primeiro momento todo diagnóstico foi realizado e depois dado início a pesquisa, como
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toda orientação por ambas as partes envolvidas nesse processo de construção até
chegar na coleta dos resultados.
Após toda investigação de como essas crianças poderiam reagir em seu
processo de ensino aprendizagem, se mostrariam que através da estimulação
precoce até chegar a Educação Infantil, como apresentariam esses reflexos, e o
acompanhamento desses infantes por um tempo foi coletado por meio das
educadoras participantes juntamente com todos os auxiliares, que a inclusão da
criança com SD, sendo bem estimulada e dando a ela as mesmas oportunidades
dadas para os outras, e qual seria esse resultado positivo ou negativo.
Conclui-se aqui que houve um progresso positivo desses pupilos na Educação
Infantil, por meio do processo de ensino aprendizagem em conjunto, mesmo alguns
apresentando uma forma mais lenta, mas não representou incapacidade por parte da
criança. Todo estudo foi realizado em escolas públicas e regular e o que foi deixado
como seguimento para ser adotado nas escolas foi essa interação dos alunos com as
mesmas atividades, colocando a criança para participar, e mostrando para ela que
não há diferença de uma para outra e que o que fica é um aprendizado para as
crianças presentes, como respeito, companheirismo afetividade e outros conceitos a
ser cultivado por todos, que sendo estimulado e incluso em todo processo a
construção é positiva.
As considerações finais mostram todo desenvolvimento do trabalho, desde
apresentação do tema A CRIANÇA COM SINDROME DE DOWN E SEUS
REFLEXOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, introdução, breve histórico as síndrome e
seus registros referente e como foi realizado, características da síndrome,
metodologia apresentada e como foi feito todo processo e o que precisa ser feito para
que melhore para amenizar a situação de quem tem alguma síndrome, mostra
também conquistas que foram adquiridas e implantadas.
O escopo foi o desafio de conhecer mais com afinco o tema o qual foi proposto
para pesquisa, e a grande importância que fica como conhecimento de mostrar que a
síndrome de Down não é uma doença e sim uma deficiência que bem estimulada, seu
desenvolvimento será alcançado e assim produzir em todos os sentidos, estudar,
trabalhar praticar esportes e outras variedades de coisas como todos de
desenvolvimento típico normal. E mostrando por meio dos seus resultados que é
possível uma construção e um processo de ensino desde que com muito empenho e
esforço o objetivo desse projeto foi alcançado.
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2. A SÍNDROME DE DOWN (OU TRISSOMIA DO 21)

O corpo humano é formado pela divisão de uma célula fertilizada, que é chamada
zigoto ou óvulo. Desta maneira, a célula divide-se de forma contínua formando partes
específicas. Na constituição do ser humano, há uma estrutura, os cromossomos, que
são

longas

sequências

de DNA

(ácido

desoxirribonucleico),

que

contêm

diversos genes e outras sequências de nucleotídeos.
Nos seres humanos, os cromossomos são de 46, sendo 22 pares combinados,
que são formados do pai e da mãe, mais dois cromossomos sexuais. O conjunto de
cromossomos é denominado genoma, demonstrado por Cunningham (2008) em seu
livro “A construção dos cromossomos”.
Na espécie humana, portanto, há 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares
de cromossomos autossômicos (que determinam as caraterísticas comuns e um par
de cromossomos alossômicos, que determinam o sexo do indivíduo (XX mulher e XY
homem). Segundo Griffiths et al (2009).
Anomalias cromossômicas podem aparecer por erros durante a segregação
celular ocasionando o surgimento de síndromes genéticas. Tais síndromes
podem ocorrer por alteração do número, do tamanho ou do ordenamento de
partes dos cromossomos. Em humanos as mais comuns são: a síndrome de
Down (trissomia do 21), a síndrome de Turner, a síndrome de
Klinefelter, síndrome de Patau (trissomia do 13) e a síndrome de
Edwards (trissomia do 18).

A Síndrome de Down é uma alteração genética notificada por John Langdon
Down em 1866, que por meio de seus estudos observou um número a mais de
cromossomos presentes nas células, surgindo o termo “trissomia do 21”.

Figura 1- Cromossomos do ser humano com Trissomia no par nº 21
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Fonte: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Genetica/genesnaoalelos9.php

2.1 BREVE HISTÓRICO DA SÍNDROME DE DOWN E SUA EVOLUÇÃO

Casos de pessoas com deficiência intelectual é antigo, segundo alguns
registros que eram abandonadas, outras eram afogadas para serem eliminadas, na
era medieval, alguns associavam a deficiência como bruxaria outros consideravam
como seres sagrados, porém o antropólogo STARBUC, diz que a síndrome de Down,
já era existente no mundo desde 5200 a.C por meio de suas pesquisas, segundo ele
restos mortais foram encontrados na Califórnia Estados Unidos, e foi detectado que
seu crânio era achatado, os olhos afastados e vários outros esqueletos foram
estudados e encontraram essas características com a SD e para ele é antiga desde
que mundo é mundo.
Essa desordem genética confirmada por meio de registros históricos, não é
algo recente em nossa história, pois já havia registros antigos onde era conhecida
como uma deformação, criança mal-acabada. Era denominada como imbecilidade,
mongoloide, entre outras. Esses termos considerados pejorativos permaneceram até
meados de 1965, quando a Organização Mundial de Saúde - OMS considerou-os
como preconceituosos.
A Síndrome de Down, nas artes, foi representada por alguns pintores, como
Andrea Mantegna (1431-1506) e outros, por meio de suas pinturas com pessoas com
traços diferenciados das crianças normais, porque ainda não existia um nome
específico para essa desordem genética.
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Figura2- Madonna col bambino

Fonte: Internet- Andrea Mantegna (1431-1506)

De acordo com Schwartzmann (1999), apud Silva e Dessen (2002, p.167),
Esquirol em 1838, fez referência a esta síndrome num dicionário médico da época.
No livro de Chambers, em 1844, a síndrome aparece como “idiotia do tipo mongoloide”
na descrição de Edouard Seguin (entre 1846 e 1866) que se referia à síndrome como
um subtipo de cretinismo classificado como “cretinismo furfuráceo”.
Em 1866, Langdon Down, influenciado pelos conceitos evolucionistas da
época, a reconheceu como uma manifestação clínica. Langdon Down afirmava a
existência de raças superiores a outras, sendo a deficiência mental característica das
raças inferiores. Silva e Dessen (2002, p.167), asseveram que:
Depois desse trabalho inicial, vieram outros que contribuíram para aprofundar
o conhecimento sobre a síndrome de Down. Dentre eles, os trabalhos de
Fraser e Michell (1876), o de Ireland (1877), que distinguiu a “idiotia
mongolóide” da “idiotia cretinóide”, o de Wilmarth (1890) e o de Telford Smith,
em 1896, que descobriu uma técnica de tratamento para estas crianças
utilizando o hormônio tireoidiano. Mas, foi somente em 1932, que um
oftalmologista holandês chamado
Waardenburg sugeriu que a ocorrência da síndrome de Down fosse causada
por uma aberração cromossômica. Dois anos mais tarde, em 1934, nos
Estados Unidos, Adrian Bleyer supôs que essa aberração poderia ser uma
trissomia.

Até então parecia que estava tudo descoberto a respeito da Síndrome de Down,
mas foram necessárias mais de duas décadas para sua confirmação.
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Várias outras denominações foram usadas imbecilidade mongoloide, idiotia
mongoloide, cretinismo furfuráceo, acromicria congênita, criança mal-acabada,
criança inacabada, dentre outras.
Estes termos possuíam um alto grau pejorativo, o termo mongolismo, foi
amplamente utilizado até 1961, quando apareceram críticas à sua utilização.
Schwartzman (1999), explica que nas publicações da OMS, esses termos a partir de
1965, não foram mais utilizados, permanecendo o termo Síndrome de Down. Silva e
Dessen (2002, p.168), afirmam que o termo mongolismo ainda hoje é utilizado
popularmente. Embora já se tenha avançado na descoberta da Síndrome de Down foi
considerada como “mongolismo” pelo fato dessas crianças terem características muito
similares às dos habitantes da Mongólia. O termo mongolismo deixou de ser
cientificamente usado, passando a designar-se de “Down Syndrome”.
Em 1959, Dr. Jerome e seus colaboradores realizaram um exame em uma
criança com Síndrome de Down e descobriram a existência de um cromossomo a
mais sobre o par 21, pela primeira vez, e consideraram-na uma anomalia mental, ou
seja, um retardo que pode variar de pessoa a pessoa, leve ou moderado.
Estudos atuais mostraram que há três tipos de trissomia do Cariótipo 47XX ou
47XY (+21). O indivíduo apresenta 47 cromossomos em todas as suas células, tendo
no par 21 três cromossomos.
Essa também pode ser ratificada como translocação, o número de cromossomos
(46) em todas as suas células, porém, há um pedaço a mais do cromossomo 21
adicionais a outro, e devido a isso, trata-se de uma trissomia parcial e não completa.
Os cromossomos afetados por essa anomalia são: 13,14,15 e o próprio 21 e 22, de
acordo com estudos feitos sobre a síndrome.

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA SÍNDROME DE DOWN

A Síndrome de Down portanto, é uma cromossomopatia explicada pela
medicina como um desequilíbrio na constituição cromossômica do cromossomo 21.
Trissomia simples, o cariótipo 47 XX+21 ou 47 XY+21 está presente em média em
95% das pessoas com Síndrome de Down.
Esse material extra na célula é devido a uma falha na separação do
cromossomo 21 durante a divisão - falha essa que, na separação, chama-se “não

22

disjunção” e varia entre os diferentes tipos de Síndrome de Down. (CUNNINGHAM,
2008, p. 93).
A síndrome de Dow é subdividida em três tipos: Trissomia livre, Translocação
e Mosaico.
1. Trissomia simples (padrão) é quando a pessoa possui 47 cromossomos em
todas as células, ocorrendo em cerca de 95% dos casos. A causa da trissomia
simples do cromossomo 21 é a não disjunção cromossômica.
2. Translocação é um cromossomo extra do par 21 que se separa e liga-se a
outro cromossomo não homólogo, causado pela hereditariedade, ou seja, a
translocação advém do pai ou da mãe que possui a trissomia. Nesse caso, o indivíduo
que tem 46 cromossomos é portador da Síndrome em cerca de 3% dos casos.
3. Mosaico é a alteração genética que compromete apenas parte das células,
ou seja, é quando há uma mistura de células e um percentual delas possui a trissomia
do 21 e o outro percentual não possui a trissomia, isto é, algumas células têm 47 e
outras 46 cromossomos. Isso ocorre em cerca de 2% dos casos. Casos de
mosaicismo podem originar-se da não disjunção mitótica nas primeiras divisões de
um zigoto (MOVIMENTO DOWN, 2012).
Essa anomalia dá-se em 5% dos casos confirmados, mas Brunoni (1999) afirma
que ocorre com 1,5 a 3% dos casos e o mosaico é considerado por um grupo menor
no qual as células trissômicas aparecem ao lado de células normais.
A Síndrome de Down com o mosaico significa que a criança tem uma
porcentagem de células normais, porém o mosaicismo não altera as características
do portador de Síndrome de Down.
Com os avanços dos estudos científicos sobre genética, atualmente, seu
diagnóstico pode ser obtido por meio de análises citogenéticas do cariótipo das células
por meio de:
1. Amostra de vilo corial: consiste em uma amostra do tecido placentário com
uma agulha, o médico extrai material genético da placenta, que é igual ao
material do bebê.
2. Amniocentese: consiste na coleta de líquido amniótico retirado de dentro do
útero e examinado em laboratório.
3. Dosagem de alfa-fetoproteina (AFP): elevada no soro materno colhido entre
as 16º e 18º semanas. Detecta defeitos do tubo neural, nível baixo de alfafetoproteína.
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* Cordocentese: com a ajuda do ultrassom e pela punção do cordão umbilical
obtém-se uma amostra do sangue do feto, o que possibilita um estudo genético
imediato.
Normalmente, o cérebro dessas crianças é menor, tem menos células, e
algumas funções quimioneurológicas são diferentes.
No quadro abaixo podem ser demonstradas algumas das características físicas
da pessoa com Síndrome de Down, segundo Cunningham (2008, p. 130-138).

Quadro 1- Características da Síndrome de Down

CARACTERÍSTICAS
Tônus muscular baixo

PORCENTAGEM
95%

Problemas auditivos

50% a 90%

Dobra de pele nos olhos

60% a 70%

Problemas visuais nas meninas

50% a 60%

Fonte: Cunningham ,2008.

De acordo com Santos (1985), crianças com Síndrome de Down apresentam
eixos palpebrais para fora e para cima; nariz curto e achatado; boca pequena com
língua protusa (fora da boca) grande e irregular; orelhas pequenas; mãos pequenas,
quadradas e pesadas com dedos curtos.
Os portadores da Síndrome de Down podem apresentar hipotonia, baixa
estatura, mãos pequenas e largas com prega simiesca, face larga e achatadas
cabelos lisos, céu da boca mais encurvado, e outras características comuns à
síndrome.

Além do atraso intelectual, no caso da Síndrome de Down outras

características são apresentadas como a cardiopatia congênita, problemas auditivos,
na visão e também na coluna, podendo apresentar outros distúrbios, neurológicos,
obesidade e o envelhecimento precoce, é afetado pela presença de material genético
extra.
Pelo fato da pessoa com Síndrome de Down apresentar características
diferenciadas, foi associada a uma condição de inferioridade, devido à falta de
informação sobre o assunto.
Superada essa representação, hoje já é acessível para a maioria das pessoas
o conhecimento sobre o que é a Síndrome de Down e suas características, percebe-
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se que falta maior informação sobre o assunto, bem como outras formas de tratar o
tema nos meios educacionais e também entre a comunidade escolar, mas já se pode
recorrer a vários meios de comunicação para obter informações adequadas, que
auxiliem no trato com essas pessoas.
Sabemos que não é uma doença e sim uma deficiência mental, um atraso em
seu cognitivo que pode ser trabalhado e estimulado com fonoaudiólogos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos entre outras modalidades que
beneficiam o desenvolvimento da criança com Down.
Até hoje não se sabe realmente o que pode ocasionar a Síndrome de Down,
Gonçalves, França, Botton e Dutra (2005), bem como Clifford e Egan (2005) abordam
esse questionamento, porém, sem uma resposta concreta.
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3 A POLÍTICA EDUCACIONAL DE INCLUSÃO NO BRASIL

O processo de educação no Brasil, iniciou-se no período colonial entre (15001822) período esse que o Brasil era colônia de Portugal e nessa época não existia
uma política educacional de ensino, os jesuítas que realizava esse papel de catequisar
os índios e como não tinha nenhum interesse por parte dos governantes da época, o
que existia era que só tinha conhecimento às família de grande porte, que possuía
muitas posses, para atender as necessidades da corte, e o analfabetismo imperava
na população, mesmo com a independência, não houve muitos avanços na
construção da educação para a população.
No entanto a educação era para poucos, entre 1911 e 1930, sob a onda de
alguns protestos foram criadas as primeiras políticas direcionadas, embora houve uma
separação em que a educação superior e secundária era direcionada para às elites e
educação elementar dirigida para o restante da população.Com essas propostas
definidas ficou conhecida como a Carta Magna, ou seja educação para todos, foi
considerado um avanço no campo educacional porque antes inexistia essa proposta.
Após a primeira guerra mundial e a explosão das indústrias veio a necessidade
de uma formação mais avançada e o proletariado também começou a exigir uma
melhor escolarização, para ingressar no mercado.Com essa caminhada, surge a
Escola Nova e a esperança de uma democratização do ensino para todos e com forte
influência começa a surgir os educadores e defensores da educação brasileira. Um
momento histórico marcado por grandes decisões políticas entre 1930 e 1937, período
que Getúlio Vargas estava no poder e implantou algumas práticas adotadas até hoje.
Com a explosão do capitalismo no Brasil, e com toda essas necessidades que
este trouxe, o surgimento de mais indústrias, o consumismo, a educação começou a
ser exigida com mais qualificação técnica, exigia assim, um conhecimento mais
especializado e o presidente da época, observou a necessidade de uma educação
mais aprimorada, então criou o Ministério da Educação em 1930.
A partir disso, objetivo era reformular e qualificar à educação e com esse
modelo diversificou em dois tipos, uma destinada para as elites que poderia ficar mais
tempo estudando devido suas condições, e a outra de formação rápida para atender
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o mercado de trabalho. A educação

brasileira passava por transformações e cada

vez mais as pessoas procuravam de alguma forma se qualificar o que foi abrindo
espaço para uma intelectualidade emergente.
Em 1932 com os pioneiros da educação, Anísio Teixeira, Lourenço Filho e
Fernando Azevedo entre outros, com inspiração e vontade lançam o manifesto que
veio para implementar e exigir que a educação fosse direito de todos, retrata a nova
política de educação, destacando sobre o direito dos cidadãos brasileiros, por: uma
educação pública, uma escola única, a laicidade, a gratuidade e a obrigatoriedade da
educação. A educação não elitizada era o pressuposto e as ideologias para essa
reconstrução foram contempladas na Constituição Federal de 1934. Apenas em 1942
com o ministro da educação Gustavo Capanema iniciou-se uma série de reformas
para a educação brasileira e criando um sistema de aprendizagem industrial (SENAI).
(SHIROMA et al, p.54).
Com um caminho já percorrido na história da educação brasileira, a primeira
LDB- Lei de Diretrizes E Bases Da Educação Nacional- lei 4.024 de 20 de dezembro
de 1961, surge sem abordar até nesse momento a educação especial que não era
discutida, embora houvessem pessoas com necessidades especiais e que não tinha
atendimento. A partir dessa lei entretanto, veio uma luz para que fosse introduzida a
educação inclusiva e fosse agregada com seus direitos de serem alfabetizados.
Porém, esse movimento da educação sofreu um baque, o golpe de 64 que levou a
imposição, um controle rigoroso, ditadura e com toda recessão levou o país a uma
nova organização de uma política. (SHIROMA et al, p.54).
A educação foi muito prejudicada e foram retirados paulatinamente as poucas
conquistas até então, vários vetos retirando direitos e uma nova lei foi criada lei nº
5.692, de 11 de agosto de 1971, que previa um novo modelo de educação voltado
para suprir a formação da mão de obra e atender às indústrias, os militares imperavam
e incorporavam uma forte tendência tecnicista.
A partir da década de 80 houve algumas mudanças e redemocratização na
educação e no final dos anos 90, começou aparecer novos termos como educação de
qualidade, eficiência, porém era evidente a política de manter um emprego, uma
estabilidade e conseguir sobreviver em meio a concorrência no mercado de trabalho,
segundo (SHIROMA et al, p.54)
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O processo de educação no Brasil, deixa claro que às políticas voltadas para
educação estava privilegiando as elites com maior poder aquisitivo. (KUENZER 1998).
Essa autora aborda como exclusão as metodologias aplicadas, onde a escola é para
todos, uma vez que é colocado responsabilidade no aluno, as elites já desenvolve
todo um contexto em suas habilidades cognitivas, mas o restante da população tem a
escola como um caminho para construção e que muitas vezes não são orientados.
Destarte, em 1988 com a constituição ocorre um novo momento para educação
brasileira, com a nova LDB- Lei de diretrizes e bases da educação, mas também
permaneceu com resquícios da LDB 4.024 de 61, e com essa nova linha da educação,
alguns avanços foram considerados importantes. Segundo Demo (1997) a integração
da Educação Infantil, é obrigatória e do ensino fundamental, visando a qualidade,
embora não deixando de existir traços do passado.
Portanto, a educação caminha com traços importantes para o conhecimento e
reconhecendo seu valor e bom desempenho para atender e minimizar os processos
de exclusão e nesse contexto, é abordado a educação especial. Dentro da LDB os
artigos da constituição 58 e 59 versa sobre educação especial e de acordo com a
constituição diz “ como modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente,
na rede regular de ensino, para educando portadores de necessidades especiais”
Todavia, é necessário muitas mudanças , mais recursos para essa área da educação
com a formação de profissionais mais preparados, com infraestrutura adequada e
condições para que essa criança seja integrada nesse ambiente com qualidade e ser
inclusa e adquirir seu conhecimento no seu processo de ensino aprendizagem, um
desafio mas com muita dedicação será superado várias limitações.

3.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
A assistência às pessoas com deficiência no Brasil começou na época do
Império, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual
Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje
chamado Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, no Rio de Janeiro.
No começo do século XX, foi criado o Instituto Pestalozzi (1926), instituição que
atende às pessoas com deficiência mental; Em 1954, foi fundada a primeira
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que hoje existe em todo o
Brasil; e, em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional especializado às
pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff.
Na fase da exclusão, essas crianças eram sacrificadas ou abandonadas porque
eram consideradas “mongóis”. Havia muito preconceito e as pessoas achavam que
não era necessário inserir uma criança assim na escola. A casa era o refúgio delas.
Depois dessa fase da exclusão, veio a segunda fase, que foi o atendimento
para essas pessoas até então consideradas anormais para a sociedade. Era
impensável inserir essas crianças na educação regular, como já foi mencionado. O
atendimento era feito em lugares separados das outras crianças normais porque o
preconceito era muito grande. Crianças com Síndrome de Down e outras deficiências
eram vistas como pessoas sem potencial, por isso eram colocadas em asilos ou
manicômios. Assim essas pessoas não tinham convivência com pessoas “normais”,
mas se relacionavam somente com eles próprios.
Houve então um pequeno avanço na terceira fase, a partir da década de 1960,
quando se iniciou a implantação de um projeto, para que essas crianças
frequentassem a rede regular de ensino. Em 1961, o atendimento educacional às
pessoas com deficiência passa a ser fundamentado pelas disposições da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei nº 4.024/61, que aponta o
direito dos “excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de
ensino.
A LDB nº 5.692/71 apontou o público alvo da educação especial, como dispõe
o Art. 9:
Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os
superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as
normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação. (BRASIL, 1971).

Em 1973, o MEC cria o Centro Nacional de Educação Especial - CENESP, que
é responsável pela educação especial no Brasil apresentando ações educacionais e
organizando um bom atendimento de ensino. Conforme essa educação, que está
caminhando e conquistando novos espaços, ainda é preciso que alguns pais lutem na
Justiça por essa educação de igualdade que é dita na teoria, mas nem sempre
realizada na prática.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que é uma lei federal
de nº 9.394/96, mostra que a educação e o dever de educar são obrigações do Estado,
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como a educação escolar pública, que é garantida por lei. A educação no artigo 1º
abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais
e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
A igualdade de oportunidades, como o direito ao acesso escolar para crianças
com Síndrome de Down, está garantida na educação nacional, Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996. Capítulo V, artigo 59, que assegura:
1. Currículos, métodos, técnicas, recursos e organização específica, para
atender às necessidades especiais;
2. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível
exigido para conclusão do ensino fundamental. Aceleração para concluir em
menor tempo o programa escolar.
3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior,
para atendimento especializado, bem como professores capacitados para
integração desses educandos (BRASIL, 2001, p. 12).

A oferta da educação escolar é dever do Estado e da sociedade, no que
consiste em educação básica obrigatória e dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de
idade que será organizada em: a) Pré-escola b) Ensino Fundamental c) Ensino Médio.
No caso da rede pública de ensino, esta educação escolar deve ser gratuita.
A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais
“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º, inciso IV).
A educação como um direito de todos, é definida no artigo 205, garantindo o
pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o
trabalho. No artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e
permanência na escola” e garante como dever do Estado, a oferta do atendimento
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208).
O Estatuto da Criança e do Adolescente _ ECA, Lei nº 8.069/90, no artigo 55,
reforça a legislação acima citada, ao dizer que “os pais ou responsáveis têm a
obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”.
Na década de 90, documentos resultantes de Conferências Internacionais, tais
como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de
Salamanca (1994) influenciam as políticas públicas da educação inclusiva.
Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando
o processo de “integração instrucional” que condiciona o acesso às classes comuns
do ensino regular àqueles que “(...) possuem condições de acompanhar e desenvolver
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as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os
estudantes ditos normais”
Essa política, não favorece mudanças para que sejam valorizados os
diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum, mas mantém a
responsabilidade da educação desses estudantes exclusivamente no âmbito da
educação especial. São criadas nas escolas as classes especiais, que segregavam
as crianças mais do que integravam.
Com a finalidade de promover políticas públicas de inclusão social das
pessoas com deficiência, nos termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, instituiu-se, por meio do Decreto n°7612/2011, o Plano Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite.
Em 7 de janeiro de 2008, foi lançada a Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a
aprendizagem

dos

estudantes

com

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando
os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais.
Esta Política propõe: a transversalidade da educação especial desde a
educação infantil até a educação superior; o Atendimento Educacional Especializado;
a continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; a formação de
professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da
educação para a inclusão escola; a participação da família e da comunidade; A
acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos
transportes, na comunicação e informação; e a articulação intersetorial na
implementação das políticas públicas.
O princípio fundamental desta Linha de Ação é de que as escolas devem
acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher
crianças com deficiência e crianças bem-dotadas; crianças que vivem nas
ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades;
crianças de minorias linguísticas, étnicos ou culturais e crianças de outros

De acordo com estudos mostrados pelo MEC (Portal Brasil), em 2014, houve
um crescimento de matrículas de crianças com necessidades especiais.

Esse

percentual subiu mais de 93%, ou seja, devido a educação inclusiva esse leque está
sendo ampliado e criando possibilidades de que isso se torne realidade para todos.
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3.2 A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

A educação infantil é a melhor etapa para incluir os estudantes com deficiência
no sistema regular de ensino, pois a educação é para todos, e os docentes precisam
estar preparados para ensinar essas crianças, fazendo uso de metodologias variadas
nesse processo de ensino aprendizagem, como, por exemplo, usar o cotidiano para
que sejam inseridas novas práticas de aprendizagem e se valendo das atividades
lúdicas para que as crianças alcancem um bom desenvolvimento.
As escolas inclusivas públicas demonstram mais recursos, bons profissionais
preparados para receber essas crianças, desde a mais tenra idade, chamada
estimulação precoce e que pode ser iniciada desde o terceiro mês de idade, até que
a criança seja encaminhada para a Educação Infantil.
Hoje, muitos projetos em escolas já foram desenvolvidos a respeito da
Síndrome de Down, principalmente na Educação Infantil, o que tem favorecido essas
crianças a cursarem o ensino regular e em alguns casos, alcançarem a fase adulta
como outras crianças normais.
Para Piaget (1978), os indivíduos nascem com um potencial para aprender, o
que deve ocorrer são estímulos advindos do meio em que vivem. Piaget aborda que
o estímulo, encarado como uma estrutura, pode ser assimilado pelo indivíduo por meio
da capacidade de aprender.
Barbel Inhelder (1963) realizou um estudo sobre o funcionamento cognitivo das
pessoas com deficiência para detectar o retardo, observando um grupo de pessoas e
suas manifestações e oscilações, detectando três tipos: i) um que se caracteriza por
um raciocínio que marca um progresso durante o período; ii) outro, por oscilações
simples entre dois níveis de raciocínio; iii) e o último, o raciocínio marca um retorno
durante a interrogação do sujeito.
Segundo Inhelder (1963), esses fatores extras-cognitivos podem influenciar os
mecanismos operatórios, e por meio dessa pesquisa ela identifica seus reflexos, como
a inquietude que resulta de trocas afetivas ou intelectuais no meio social e a
construção progressiva do mecanismo no operatório, pois o desenvolvimento das
trocas afetivas com o meio social constituem uma totalidade em que os aspectos são
interdependentes.
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Conforme foi citado sobre o desenvolvimento em crianças que possuem esse
retardo, como em crianças com Síndrome de Down que necessitam desse
acompanhamento para alcançar em seu meio, as trocas afetivas entre os indivíduos
são importantes para, assim, realizar seu potencial.
Dentro desse contexto, surge uma comparação com Ferreti (1994), que fala
sobre o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas, que, algumas
vezes, depende das características do sujeito e, outras vezes, dos suportes sociais e
contextuais que são oferecidos.
No entanto, para que crianças com SD tenham um bom desenvolvimento,
muitas vezes, é necessário apoio psicológico para o desenvolvimento das
características cognitivas, além de outras do próprio suporte da escola em que está,
que proporcionem interação, pois no que consiste à memória de curto prazo, é preciso
fazer uso do concreto, dos jogos, do material lúdico, para que seus reflexos sejam
mais bem desenvolvidos.
É preciso valorizar e conhecer seus pontos fortes ou fracos e mostrar que todos
são capazes de realizar e desenvolver brincadeiras e atividades propostas dentro do
contexto. O lúdico deve adentrar em casa, com os familiares, proporcionando um
estímulo e aprendendo de forma simples, e no ambiente escolar, com os colegas,
trazendo benefícios para seu desenvolvimento.
Então, é imprescindível um apoio do educador, juntamente com outros colegas,
pedindo colaboração, reforçando nos exercícios, e procurando utilizar mais o
concreto. Um exemplo é utilizar a motivação e montar grupos mostrando o que é
importante, o visual, o tato, introduzindo ilustrações e um vocabulário que permita uma
boa aprendizagem.
Em seu processo de aprendizagem, é preciso ensinar palavras de forma a
promover o desenvolvimento da linguagem, ensinar palavras de maneira concreta por
meio de símbolos representando palavras simples que atinjam o nível de
desenvolvimento esperado pelo educador.
Na Educação Infantil, as crianças com Síndrome de Down precisam receber
orientações do docente sobre como interagir com os outros coleguinhas, e o professor
deve desenvolver, de forma clara, atividades que sejam realizadas tanto por crianças
de desenvolvimento normal como por quem tem a Síndrome.
Seu conhecimento pode ser aprendido de forma mais lenta, por isso a
importância de mostrar as palavras acompanhadas de uma ilustração representando
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a palavra e a imagem, usando a forma concreta, por exemplo, pois assim aprendem
com mais clareza. A inclusão de crianças com Síndrome de Down deve ser motivada
por brincadeiras saudáveis, que ajudem nesse processo de ensino e aprendizagem
para inserir a criança com Síndrome de Down por meio do lúdico.
O educador pode encorajar de maneira cooperativa, em pares ou em grupos
ativos, para que essas crianças sejam estimuladas como as outras, não as colocando
em grupos isolados porque isso dificulta o seu desempenho. E, por meio dessas
brincadeiras, promover a conscientização sobre como todos são iguais perante a lei,
mesmo convivendo com deficiência intelectual, que é o fator principal das crianças
com SD.Diante disso, é importante desenvolver projetos para que esses petizes sejam
inseridos na Educação Infantil sem nenhuma perda e que possam ter o mesmo
desenvolvimento das outras.
Ressalta Vitor Gonçalo Fonseca (1995), professor do Departamento de
Educação Especial (FMH), que já houve um progresso nesse campo, mas que precisa
melhorar nesse aspecto da Educação Infantil, com mais recursos para as escolas
públicas capacitando os docentes de forma correta, e passando para as unidades
particulares, que é função da unidade ter esse recurso para oferecer. O que se
demonstra não é a inclusão, e sim a exclusão, quando é preciso contratar outro
docente para o auxílio.
Quando se trata da importância da formação dos docentes para saber orientar
esses petizes com Síndrome de Down, a maioria, de acordo com as entrevistas feitas
nas instituições em que trabalham alguns docentes, estes não conseguem
desenvolver e acompanhar o ritmo desses petizes da mesma maneira das outras
crianças.
Não obstante, essas crianças por vezes, ficam sozinhos, isolados dentro da
sala de aula e o docente muitas vezes identifica a Síndrome de Down como uma
doença. Isso é questão de imaturidade, demonstra falta de conhecimento sobre o
assunto, e com isso a atenção que deveria ser dada para essa criança, não é a mesma
que com as outras crianças, sendo deixado de lado por ser mais lento, ter mais
dificuldade para compreender, e muitos ficam desinteressados, devido à falta de
atenção do próprio docente. É isso que acontece de certa forma devido à falta de
informação de cursos que levem esses docentes a se capacitarem melhor para lidar
com essas crianças com Síndrome de Down.
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Ressalta-se a importância de serem ofertados cursos para todos os docentes
mostrando como é importante saber conduzir e orientar essas crianças para conseguir
o melhor desempenho que ele pode alcançar, ainda que não seja igual aos dos outros,
pois cada criança é única em sua singularidade.
A aprendizagem de uma criança Down se dá em um ritmo mais lento, devido a
isso, a criança fica mais cansada, perde o interesse rápido, e cabe ao docente estar
sempre a estimulando, voltando em atividades já feitas e realizando novas, porque a
criança com Síndrome de Down em seu processo está buscando novos estímulos.
As crianças com Síndrome de Down, em seus primeiros anos considerados um
período de muita atenção por parte dos pais, têm que ser introduzidas em ambientes
que estimulem seu desenvolvimento.
De acordo com Del Prete A. e Del Prete Z. (2005), os diversos transtornos
psicológicos que se expressam com certa dificuldade na infância dessas crianças são
classificados como: i) externalizantes, que são iterados em transtornos que envolvem
a agressão física ou verbal, e com isso em seu comportamento podem ocorrer
mudanças, como mau comportamento, mentiras etc; e ii) os internalizantes, que se
caracterizam por suas dificuldades interpessoais.
Segundo Soresi e Nota (2000), vários estudos foram feitos sobre a competência
referente ao retardo mental das crianças, e isso mostra alguns déficits, conforme
mencionado anteriormente: as dificuldades apresentadas por essas crianças,
demonstram grau de dificuldade na fala, no aprendizado e seu comportamento.
Os alunos com necessidades especiais (doravante NEE) têm um melhor
desenvolvimento se conviverem com crianças sem essas necessidades. Esse
conceito é conhecido como inclusão, segundo os autores Federico, Herrold e Venn
(1999) e Murawski e Swanson (2000).
De acordo com Mendes (2002), para a proposta da educação inclusiva, todavia,
não há um modelo. Nesse processo, mesmo com alguns empecilhos, o objetivo é
buscar oportunidades para todos.
A inclusão de crianças com Síndrome de Down na Educação Infantil passa por
várias etapas de aprendizagem. Alguns petizes desenvolvem-se de uma maneira
positiva, mas outros sentem mais dificuldade nesse processo, e o que ocorre é que
algumas crianças com Down se desenvolvem mais que outras que possuem a mesma
síndrome.
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3.3 A INCLUSÃO DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NO ENSINO REGULAR

A Política Nacional de Educação Especial mostra que em uma perspectiva da
educação inclusiva, pautados seus objetivos, tendo em vista afirmar esse novo lugar
especial dentro do sistema educacional, a inclusão depende de como vamos
trabalhar.
O objetivo de inserir esses alunos no sistema regular de ensino é eliminar
barreiras que dificultem a participação e ser como uma inovação que venha
complementar e dar suporte para esse processo de ensino-aprendizagem e para que
ele permaneça na escola comum.
A inclusão de crianças com Síndrome de Down na rede regular de ensino é um
direito; no entanto, a dificuldade que muitos relatam é a diferença cronológica que
pode ocorrer com essas crianças, pois a criança com síndrome de Down tem idade
cronológica diferente da idade funcional. Conforme dados, observa-se que é
imprescindível aguardar uma resposta desse pupilo aos objetivos propostos.
A educação para crianças especiais com Síndrome de Down necessita de uma
reformulação no sistema educacional a fim de preparar melhor os docentes para
ensinar e aprender a conhecer novas práticas educacionais.
Perrenoud (1993) diz que essa necessidade é importante na formação inicial do
professor, assim como Mazzota (2003) atenta que essas necessidades especiais dos
alunos, independentes de serem especiais ou não, são especiais em sua
singularidade.
Staimback e Staimback (1999) abordam que é importante esse ciclo de
amizade conquistada, o interesse e o apoio mútuo em uma sociedade inclusiva. Isso
serve de experiência e propicia a construção de novas comunidades. Sabe-se que
esse processo de inclusão não é uma tarefa fácil, é uma realidade em que se faz
necessário ocorrer algumas mudanças que beneficiem essas crianças que chegarão
à fase adulta e precisarão estar preparadas para enfrentar a realidade.
Ele aborda em seu livro o caso do “Gordinho”, nome dado ao personagem do
livro que foi para uma escola desde os 4 (quatro) anos de idade, e hoje com 37 (trinta
e sete) anos não aprendeu nem a ler nem a escrever.
Atualmente, estuda na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE/DF. O que pode ter acontecido com essa criança que se tornou adulto e não
conseguiu ler nem escrever? A resposta talvez seja a falta de estímulo e recursos. Em
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seu livro, o autor Garcia Moreno diz que naquela época, por falta de métodos de
alfabetização, não se dava tanta ênfase para esses petizes como hoje.
Isso demonstra que uma criança com Síndrome de Down, sendo bem
estimulada, trabalhada, aprende a ler e escrever entre sete, oito, até nove anos de
idade. Mas ele coloca que somente o ler e o escrever não são o foco principal.
O autor aborda que outras maneiras também são importantes, tais como
arrumar-se, vestir-se, comer, entre outras atividades. Esse atraso mental dificulta mais
em seu processo de ensino aprendizagem, mas o empenho faz com que esse
processo continue evoluindo.
Temos que nos equilibrar como num fio de navalha, propondo uma pedagogia
das diferenças. Nessa perspectiva, cada avanço é um passo importante para que
consigamos chegar à escola que tanto queremos.
Atualmente, há um crescente número de crianças com SD nas escolas de
ensino regular. Isso se deve a vários fatores, como o empenho dos pais com o apoio
das organizações junto da Secretaria de Educação em integrar alunos com
necessidades especiais.
Muitos docentes ficam preocupados no início quando sabem que em sua sala
vai ter uma criança especial e com DI, que é a deficiência intelectual. Desta forma, é
necessária uma organização e preparação para receber esses petizes.
Porém, sabemos que já há formação adequada para que professores possam
ser orientados a entender as necessidades específicas e ensinar com sensibilidade.
São muitas as razões pelas quais uma criança com Síndrome de Down é inserida e
tem a oportunidade de frequentar uma escola comum. Várias pesquisas têm sido
publicadas sobre as capacidades dessas crianças com potencial de serem incluídas
com sucesso.
Ao mesmo tempo, os pais também têm se informado melhor sobre os
benefícios da inclusão, e isso tem demonstrado um bom desenvolvimento nesse
ambiente inclusivo. Desta forma, crianças com SD têm oportunidade de desenvolver
relações com crianças na comunidade e como um todo em uma sociedade.
Na Educação Infantil, as crianças com SD podem apresentar certa dificuldade
intelectual, porém não é possível identificar como serão essas habilidades cognitivas
no futuro, se vão ou não apresentar certas dificuldades para falar ou ouvir.
Na Educação Infantil, as crianças apresentam uma certa fragilidade devido às
suas características cognitivas para mobilizar os seus próprios recursos cognitivos

37

internos, como o apoio e a ajuda de um colega. De certa forma, ele é influenciado pela
ação do outro, e isso é importante para seu desenvolvimento.
Na revista Nova Escola de 2006, em uma reportagem sobre o processo de
aprendizagem em nossa sociedade sobre crianças com Down, nota-se que nossa
sociedade ainda demonstra preconceito no âmbito da escola.
A reportagem relata a história de uma mãe foi para uma reunião da filha e não
recebeu os trabalhos feitos por ela, como aconteceu com as outras crianças, e sim
pequenas atividades. Isso a deixou indignada. Mesmo sabendo que essa notícia foi
exibida para uma novela da Rede Globo, “Páginas da Vida”, de 2006, ainda que seja
ficção, o que foi posto é o preconceito que ainda permanece e precisa ser amenizado,
porque sabemos que na prática é utópico.
O comportamento do ser humano é de repulsa, de não aceitação, de resistência
à deficiência, como se fosse algo contagioso, quando, na verdade, são pessoas que,
tendo amor, apoio e estímulo, realizam suas atividades normalmente. Na educação,
o que pode ser feito pelo docente é a integração e a socialização dessas crianças,
mostrando que é possível praticar todos os exercícios e atividades lançados em sala
de aula, trocando experiências.
Uma criança pode auxiliar a outra, pois o coleguismo é uma demonstração de
carinho e a inclusão ensina não só essas crianças que estão em sala de aula, mas
seus pais a terem mais tolerância para com todos que estão diariamente na escola e
para com a comunidade.
A inclusão escolar ganha com o apoio que é fortalecido pela Declaração de
Salamanca, não resolve todos os problemas de marginalização dessas pessoas, pois
esse processo de exclusão mostra que é anterior ao período de escolarização, que já
inicia por muitos no nascimento, ou quando é detectado algum tipo de deficiência física
ou mental, adquirida ou hereditária. Isso ocorre muitas vezes no seio familiar, seja nas
famílias tradicionais bem estruturadas, seja nas classes menos favorecidas, o que
precisa ser realizado é um trabalho de conscientização.
A inclusão de crianças com Síndrome de Down na educação infantil precisam
ser praticadas por todos nós, conscientes que somos iguais dentro de uma sociedade
que luta por igualdade.
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3.4 O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E O PAPEL DA FAMÍLIA, DA
ESCOLA.
O objetivo de estudar o processo de ensino-aprendizagem com crianças Down
e seus aspectos gerais, de acordo com a literatura específica de Deficiência Mental
(DM), permite pensar em um processo de aprendizagem e seus avanços. Como
desenvolver a aprendizagem de crianças que têm Síndrome de Down é uma pergunta
que envolve a parceria entre a família e os profissionais de saúde, entre a família e a
escola, entre a escola e estes profissionais da saúde, em benefício da criança. Com
o esforço e exercícios feitos com passo-a-passo são elaborados novos conceitos para
o desenvolvimento desse conhecimento que tem por influência o intelectualismo.
Foucault (2000) aborda e faz uma análise descrevendo a razão ou sua
ausência, que era conhecida como insanidade ou saúde mental. No início do século
XX, a insuficiência intelectual é abordada em primeiro plano, realizando uma análise
em todos os aspectos. Vygotsky (1997) mostra a necessidade de submeter a criança
com DM a uma investigação. O escopo é esclarecer a deficiência e suas alterações
psíquicas.
Vygotsky (1997) expõe que em ambos a carência da completa imaginação e a
plasticidade dos sistemas psicológicos encontram-se incompletos. Os estímulos
afetivos também são considerados determinantes para esse processo de
aprendizagem.
Dentro desse processo, alguns estudiosos, como Mustacchi e Rozone (1990)
e Schwartzman (1999), abordam que a criança com Down, é vasta, mas com algumas
delimitações e descrições ligadas à saúde e à orientação para pais e professores que
se dedicam sobre o assunto e suas características físicas e intelectuais com criança
com SD.
Esses estudiosos são unânimes em entender como ocorrem esses fatores.
Segundo Lefèvre (1988, p. 42), o cérebro de uma criança Down está sempre em
processo de amadurecimento e essa Síndrome não ocasiona pioras, mas leva a
melhoras progressivas, quando são oferecidos estímulos.
Quem trata também desse processo de estimulação é Werneck (1995), que
mostra que os estímulos devem vir acompanhados de um nível de amadurecimento e
que seu desenvolvimento é uma marcha e vive em constante processo. Devido a esse
processo, crianças com Síndrome de Down não apresentam um ritmo de
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aprendizagem mais lento. O que deve ser feito é uma análise e dissolver os conteúdos
para ser aplicado em mais tempo, pois estudos mostram que é possível desenvolver
uma boa aprendizagem em que há um forte reconhecimento de habilidades
diferenciadas.
Segundo Bastos, o portador da Síndrome de Down é capaz de compreender
suas limitações e conviver com suas dificuldades e têm autonomia para tomar
iniciativas, não precisando que os pais digam a todo momento o que deve ser feito.
Mesmo com suas diferenças mostram que possuem semelhanças com uma criança
de desenvolvimento típico.
O processo de socialização é muito importante para que todos possam ser
inseridos na sociedade como cidadãos normais, mas depende do apoio e interesse
da própria família em cuidar ajudar e mostrar que o ambiente em que ele vive é
acolhedor e importante nesse processo de aprendizagem. Não fazer distinção dos
outros componentes da casa, colocá-los para realizar as mesmas atividades, não
demostrando que eles não são capazes de produzir da mesma forma, vai ser visto
como uma forma de interação.
Se não há preconceito em diferenciar atividades a serem realizadas, seu
relacionamento com as outras pessoas serão produtivas, mas se ao invés de mostrar
um ambiente acolhedor a própria família fizer diferença, dizendo que não é possível
realizar as mesmas atividades que os outros, isso já é preconceito. Ressalta-se a
importância desse processo de apoio para quem tem uma pessoa especial na família,
mostrando que todos são iguais.
Almeida, em seu livro “Inclusão de Crianças com Síndrome de Down na
Educação Infantil” (2004), procurou buscar maneiras para que famílias que tinham
pessoas especiais, principalmente com Síndrome de Down, fossem bem atendidas e
não deixassem essas crianças isoladas. Pensando no desenvolvimento dessas
crianças especiais, é preciso fazer um exercício diário para amenizar esse processo
de inclusão que tem acontecido em nossa sociedade, mas que ainda possui muito
preconceito visível.
No Brasil, a educação inclusiva está garantida na Constituição no artigo 5º, que
diz que todos são iguais perante a lei e todos possuem o direito à vida, à liberdade, à
igualdade e à segurança. E a propriedade mostra que não há distinção perante a lei,

40

sendo a educação um fator primordial para todo cidadão, não importa se tenha ou não
deficiência, pois qualquer forma de diferenciação é preconceito.
Segundo Luiz (2012), em seu texto, “Inclusão Escolar de crianças com
Síndrome de Down: Experiências contadas pelas famílias”, o trabalho que é realizado
nas instituições, como a Associação de Pais e Amigos Excepcionais - APAE, exibe a
importância do trabalho desenvolvido com crianças com Síndrome de Down, visto que
se realiza um trabalho multidisciplinar composto por vários profissionais para orientar
os pais com seus filhos nesse processo de desenvolvimento.
Vários estudos apontam a existência de práticas educativas consideradas
inadequadas por parte dos pais em relação ao comportamento do filho, perante o
desenvolvimento cognitivo reduzido. Diante disso, o ambiente familiar da criança é
considerado de grande relevância nas interações sociais, pois todos deverão estar
preparados para interagir de maneira agradável, para promover o bem-estar social,
físico e psicológico desses petizes.
Ressalta-se que crianças especiais devem ser educadas da mesma maneira
daquelas consideradas de desenvolvimento típico, e que os pais procurem
oportunidades de convívio para inserir seus filhos, desde que não sofram nenhum tipo
de preconceito dentro desse contexto. O processo de estimulação é realizado para
que chegue na alfabetização, com atividades que levem a criança a ser alfabetizada,
como a produção de artesanato, e outras atividades que sejam inseridas.
Na prática, porém, há relatos de pais que lutaram na Justiça pela exclusividade
de um docente para o pupilo considerado com Síndrome de Down, para que assim
essa criança tenha como ir ao banheiro com tranquilidade e realizar outras atividades
extras, se necessário. Indagamos para que esses recursos sejam garantidos é preciso
procurar a Justiça para obter esse apoio; é primordial para todos os pais que lutam
pela regularidade do ensino para esses petizes na rede regular de ensino, que é um
direito de todos
É possível adquirir novos conhecimentos por meio de atividades e estímulos.
Porém, uma vez deixado de lado, não haverá evolução, mas sim um pequenino com
retrocesso em seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento será visto no decorrer do
tempo conforme esses pequeninos crescem. Segundo Schwartzman (1999), a criança
com Síndrome de Down apresenta um processo mais lento em seu desenvolvimento
da linguagem, tornando assim necessário o processo de interação com a estimulação
precoce.
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A criança com deficiência intelectual aprende, sim, mas é preciso desenvolver
o conteúdo de uma forma que ela compreenda, pois, a maioria das crianças com Down
está em estágio de desenvolvimento emocional anterior aos colegas. Por isso, o
trabalho inicialmente tem que ser com interação, regras, repetição, com outras
crianças trocando objetos, verbalizando palavras, cabendo ao docente mostrar
ilustrações e depois perguntar dentre outras qual era o objeto, por exemplo.
A criança com Síndrome de Down tem períodos de concentração menores
devido a dificuldades em processar os dois sentidos ao mesmo tempo, ouvir e falar, e
isso inibe seu poder de concentração. E então, de acordo com a psicanalista Cristina
Silveira, psicopedagoga especialista em Educação Inclusiva (palestra), as crianças
aprendem melhor e de forma mais concreta, rotinas são importantes e mais bem
aceitas para seu desenvolvimento, materiais como fotografias, e objetos são
importantes que a criança esteja sempre visualizando.
E nesse processo é imprescindível que haja um monitor em sala de aula para
auxiliar em suas atividades, e deverão ter o mesmo acompanhamento em casa pelos
pais regularmente, assim um complementa o trabalho do outro. Ressalta-se que o
Plano de Desenvolvimento Individual – PDI – talvez ajude melhor essas crianças e
desenvolva métodos para sua aprendizagem em sala de aula.
Como já citado, o uso de objetos concretos, tentar verbalizar palavras simples
sem utilizar palavras ambíguas para melhor entendimento em seu processo de ensino
aprendizagem. Em sala de aula, reforçar instruções cotidianas, encorajar essa criança
a falar, trocar brinquedos e outros objetos com o colega.
Com esse trabalho, a criança Down pode criar situações novas, ter iniciativa e
resolver situações expostas. Porque quando percebe que foi positivo, seu interesse
aumenta e procura ficar mais tempo desenvolvendo essa atividade, e é esse o objetivo
dos educadores: que através de estímulo essas crianças alcancem mais interesse e
conheçam novas coisas, como brincadeiras, leituras, letras diferentes, e assim
consigam desenvolver uma outra atividade de leitura, por exemplo.
Esse processo passa por várias etapas e é preciso atenção especial em alguns
aspectos desde o começo da ação educativa. No programa de estimulação, cada
etapa tem suas características, como o desenvolvimento da atenção das habilidades
manuais e da linguagem, até chegar na leitura, e assim o desenvolvimento de valores
que será importante para seu processo de aprendizado.
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É imprescindível esse esforço por parte de todos para que essas crianças
cresçam com um potencial positivo, mas se não houver apoio, o estímulo e a ajuda
das pessoas que estão inseridas nesse contexto, o desenvolvimento da aprendizagem
não será alcançado.
A seguir apresenta-se um exemplo de sucesso de uma criança com síndrome
de Down que foi estimulada desde cedo e hoje é uma escritora, mulher de sucesso.
Há 40 anos, quando Liane Collares era criança, a maioria das escolas
regulares não aceitava portadores da síndrome de Down em suas classes.
Na contra -corrente, ela cursou uma escola pública comum. Também não
havia fonoaudiólogas especializadas para ajudá-la a falar com mais fluência
e a superar suas dificuldades de expressão. Mas ela tem uma bela dicção
graças às aulas de declamação e canto que teve quando menina. Os
portadores da síndrome também não participavam de peças de teatro,
concursos de natação, danças de salão e muito menos davam palestras em
congressos e escreviam livros sobre sua condição, algumas de suas
atividades atuais. Com coragem – e apoio incondicional dos pais, o bancário
Edison Collares e a dona-de-casa Marilei –, Liane abriu o caminho para
milhares de crianças, adolescentes e adultos como ela. E o mais bonito de
sua história, contada no livro Liane, Mulher como Todas, é que, apesar do
preconceito, muitas pessoas acreditaram no seu talento e capacidade. Gente
que ofereceu oportunidades de trabalho ou dedicou seu tempo para ensinála a falar, escrever e atuar. “Se conhecesse anteriormente tudo o que ela é
capaz de fazer, não desperdiçaria tantas lágrimas ao saber que minha filha
tem a síndrome de Down”, diz Patrícia Almeida, integrante de um grupo virtual
que congrega amigos e familiares de crianças com a síndrome. Hoje o sonho
de Liane é receber um convite para trabalhar como recepcionista em eventos
e ser atriz na televisão. “É o desejo de muitas mulheres. E eu, entre elas”,
afirma, com orgulho. (APAE, 2017).

De acordo com a leitura do livro “Liane Mulher como todas”, uma das mulheres
que superou a Síndrome é a escritora Liane Martins, brasileira que afirma em seu livro
que leva uma vida normal. Ela deixa claro em sua obra que é preciso “conscientizar
todos nós sobre a necessidade de ver as potencialidades de uma pessoa com
deficiência intelectual, assumindo papel efetivo de seus estimuladores e parceiros. ”
(COLLARES, Liane 1963, p19.).
Figura 3: Capa do Livro “Mulher como todas”, da escritora Liane Collares
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Fonte:. website da APAE: http://www.apaees.org.br
Neste livro são apresentadas várias atividades que toda criança com Down é
capaz de realizar, mesmo com algumas dificuldades para frequentar o ensino regular.
Liane é considerada uma das primeiras a frequentar uma escola considerada
para todos em 1968. No início houve um período de adaptação, mas com empenho e
paciência dos professores, juntamente com sua mãe, foi possível inserir uma criança
com Síndrome de Down em uma escola pública.
Mas esse estigma pode ser superado e trabalhado para alcançar um
desempenho de qualidade juntamente com os pequenos de desenvolvimento típico.
Porque o que se dizia era que crianças com Down não aprendiam a ler nem a
escrever, mas com esforço era possível que esses processos fossem desenvolvidos
e conquistados.
Os reflexos e os estímulos são considerados pontos cruciais para o
desenvolvimento. Um deles é a natação, que supera bloqueios e inseguranças,
fazendo com que a criança chegue a disputar campeonatos e participar de jogos,
como aborda a escritora.
Então nesse livro revela-se que é aconselhado o estímulo para um bom
desenvolvimento, e que isso é positivo para seu progresso. Contudo, nessa obra ela
mostra como é importante o apoio da família para superar esse caminho que, com
acompanhamento, é maravilhoso e normal, mostrando que todas as atividades podem

44

ser praticadas e desenvolvidas, como o despertar para natação, música, olimpíadas,
e outras atividades para adquirir o sucesso e superar todos os preconceitos impostos
pela sociedade. Isso mostra que a superação pode ser alcançada com o apoio de
todos, principalmente da família, que é a base para a construção de todo
conhecimento. Isso requer muita atenção e empenho, pois seu interesse pode ser
desenvolvido com essa ajuda.
Essas crianças irão crescer passando por essa fase de desenvolvimento e
aprendizagem, pois é possível que uma criança com SD alcance um bom
desenvolvimento

na

Educação

Infantil,

desenvolvendo

seu

potencial

de

aprendizagem, que podem ser trabalhados por pais orientadores nesse processo para
se tornarem adultos independentes dentro de seus limites e muitas vezes superando
seus próprios limites, como nos provou a escritora Liane Collares.
É sabido que algumas atividades ou operações mais complexas exigem um
certo auxílio, mas quando estimulado e desenvolvido esse conceito da aprendizagem
por meio do concreto, é possível a atividade ser aprimorada com materiais apropriados
para que eles consigam se desenvolver normalmente junto com outras crianças. Tudo
é possível.
Nesse processo de construção e aprendizagem, é positivo o apoio de todos
que estão ao seu redor, procurando mostrar que a diferença de forma alguma vai
atrapalhar esse desenvolvimento, mas quando não há apoio nem construção para que
esse processo aconteça, vem o desinteresse por parte da criança, agressividade
como forma de defesa, e assim várias outras maneiras de comportamentos, então é
imprescindível o conjunto de pessoas família e equipe de profissionais está sempre
incentivando e estimulando essas pessoas, que seu falar é bonito, seu trabalho está
bem feito e sempre valorizar o feito, o realizado assim será possível haver crescimento
nesse processo.
Essa escritora demostra a mais pura realidade desde que venha ter esses
estímulos que ela recebeu, principalmente amor, apoio em todos os seus momentos
de sua vida escolar, passando por todas as etapas com apoio dedicação.
Enfim, com novos procedimentos que são adquiridos e desenvolvidos, e os que
virão, vão servir sempre como ponto de partida para estimular não só essas crianças,
mas sim em primeiro lugar seus pais mostrando que é possível sim adquirir um bom
processo de ensino aprendizagem.
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4 METODOLOGIA DESENVOLVIDA NO PROCESSO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E
OS REFLEXOS APRESENTADOS.

O fato de enquanto pesquisadora, ser também mãe uma criança com Síndrome
de Down, foi a mola propulsora que fez surgir um grande interesse em aprofundar os
estudos sobre a temática e realizar uma pesquisa, onde fosse possível observar como
se processa a inclusão dessas crianças na educação infantil.

4. 1 TIPO DE PESQUISA
A metodologia de pesquisa escolhida foi a pesquisa de campo com a
abordagem qualitativa, descritiva e seguindo o método interpretativista. A pesquisa
de campo se caracteriza pela análise de fenômenos em determinado ambiente. Nela,
os pesquisadores vão até um local específico que será estudado e acompanham
como a comunidade em questão se desenvolve. Após uma experiência prática, é
preciso fazer uso de fundamentação teórica para resolver a solução proposta.
A pesquisa contempla a abordagem qualitativa que, segundo Andrade (2003,
p. 26), é aquela que compreende um conjunto de técnicas interpretativas, que visa à
descrição e o processamento dos dados obtidos. Proporciona maiores informações
sobre determinado assunto, facilitando e delimitando a temática, definindo objetivos e
traçando hipóteses, contribuindo assim, para o aprimoramento da pesquisa.
Desse modo, compreende-se que o estudo qualitativo procura de maneira
subjetiva conhecer a essência dos significados, as crenças, os sentimentos, os
valores, os hábitos culturais, os costumes, as atitudes, dentre outras características
próprias do comportamento humano.
Assim, para Richardson (1999, p. 79), “...as investigações que se voltam para
uma análise qualitativa têm como objeto de estudo situações complexas ou
estritamente particulares” complementa ainda, afirmando que os estudos que
empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de
determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e
classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de
mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o
entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos.
Segundo Ludke e André (1986.p.11), “a pesquisa qualitativa tem o ambiente
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natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal
instrumento”. Assim, são exigidos nesse tipo de pesquisa o contato direto do
pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, através do
trabalho realizado no campo de pesquisa, ou seja, os problemas são estudados
diretamente onde eles ocorrem. (LUDKE E ANDRÉ, 1986.p.11).
Para Portela (2004), a pesquisa qualitativa, descritiva e interpretativista
objetiva conhecer, observar, analisar, explorar, registrar e interpretar dados sem
interferir para modificá-los. Demonstra caracterização de uma população ou de
determinado fenômeno que descreve através de questionários ou formulários, para
identificação do conhecimento. Propõe ir além da simples identificação de relação
entre variáveis e pretende determinar a natureza desta relação.
É importante enfatizar que o aspecto cultural de um grupo é resultado de uma
construção social, seja pelas atividades individuais, seja pelas atividades coletivas,
desenvolvidas em determinado período. O indivíduo contribui para a formação de uma
cultura, e esta, por sua vez, fornece um suporte no qual a existência do sujeito ganha
significado. Essa interação promove a criação de um conjunto de comportamentos e
de atitudes que são transformados e compartilhados por um grupo social. De acordo
com Salomon apud Andrade (2001), a pesquisa qualitativa descritiva compreende a
descrição, o registro e interpretação da natureza atual ou processos dos fenômenos.
O enfoque se faz sobre condições dominantes ou sobre como uma pessoa, grupo ou
coisa conduz ou funciona no presente.
E é nessa perspectiva que abordamos tal método para discussão dos
resultados desse trabalho. As informações foram analisadas a partir da aproximação
com o método de análise de interpretativista.

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA

A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas da rede pública de ensino uma
localizada no Novo Gama, Goiás e na Escola Classe Taguatinga Norte- DF, o nível
social dessas pessoas não se diferencia muito, as duas cidades fazem parte do
entorno do DF, que apresenta também fatores parecidos. O Novo Gama é uma cidade
com aproximadamente 106.677 mil habitantes que possuem nível social econômico
mediano, uma cidade do entorno de Goiás que está próxima ao Distrito Federal. A
cidade de Taguatinga tem 221.909 habitantes e se desenvolveu em função do
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comércio e dos empregos que sua população obtinha em Brasília. Tornou-se um
importante centro comercial dentro do Distrito Federal e polo de atração para a
população das cidades próximas.
A escola 1, Estadual Novo Gama tem em média 37 professores de áreas
diferentes, com 15 salas de aula, possui uma biblioteca, uma sala de informática. As
condições de trabalho são boas, porém podem melhorar mais, para oferecer mais
conforto para comunidade, visto que é um lugar que atende pessoas com situação
econômica vulnerável.
A escola 2, escola de Taguatinga, possui 25 professores com 10 turmas, possui
biblioteca bem equipada para os estudantes e uma sala de informática básica para
atendimento desses estudantes. A situação econômica é melhor pois já é uma região
administrativa dentro do Distrito Federal. A escola também possui boas condições de
funcionamento.

4.3. SUJEITOS DA PESQUISA

Os sujeitos da investigação foram alunos com Síndrome de Down, tomado
como figura central o espaço escolar. O grupo com o qual a pesquisa foi desenvolvida
é composto por 08 crianças da rede regular de ensino no município de Novo Gama,
no Goiás, e na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal, em Brasília. 06 dos alunos
tem de 8 a 10 anos de idade e dois deles 14 anos de idade. Alunos de ambos os
sexos, sendo 4 do sexo feminino e 4 do sexo masculino.
Os pais dessas crianças foram envolvidos para facilitar a resposta as perguntas
do questionário, bem como os professores responsáveis pelos mesmos. No total 04
professores de ambos os sexos e lembrando que os professores dessa pesquisa tem
formação superior em Letras e Pedagogia, todos com pós graduação. Destaca-se que
apenas uma profissional tem especialização na área do Atendimento Educacional
Especializado (AEE).

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Para coletar o material empírico, foi utilizado um questionário no modelo
semiestruturado, a observação não-participante. Esse tipo de observação foi
escolhida pelo fato principalmente de haver um envolvimento prévio da pesquisadora
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com a temática. Portanto para evitar ruídos na comunicação e interpretação dos
fenômenos. A observação não participante é uma técnica de pesquisa que consiste
em coletar informações de uma posição totalmente remota e sem nenhum
envolvimento do pesquisador com o fato ou grupo social que se destina a ser
abordado. Na observação não participante, o pesquisador não se envolve com os
sujeitos do estudo, permitindo uma visão mais objetiva dos fenômenos estudados.
Na pesquisa qualitativa, descritiva, o método utilizado é de suma importância,
pois no processo de investigação, deve-se levar em consideração não só o que é visto
e experimentado, como também o não explicitado, aquilo que é dado por suposto, ou
seja, atrás de uma colocação geral, supostamente entendida, vai se subtraindo
questionamentos, até que tudo fique explícito. A linguagem é um ponto importante a
se considerar, uma vez que somente o autor da sentença pode dar a dimensão exata,
o conteúdo e as razões de suas colocações, já que são as experiências que definem
o conteúdo significativo do enunciado.
A aplicação do questionário enquanto instrumento, viabilizou condições para
atender ao objeto da pesquisa, visto que, a organização de um roteiro com questões
que acolhessem o objetivo da proposta de trabalho e que fosse significativo no
contexto investigado. São instrumentos que merecem ser cuidadosamente utilizados,
pois trabalham com a subjetividade, tendo um caráter descritivo e narrativo de seus
resultados, sendo que a imparcialidade do pesquisador deverá prevalecer. A atitude
ética se deu desde a escolha dos entrevistados, do local até o compromisso com o
registro.

4.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DA PESQUISA

A pesquisa desenvolvida com os infantes com SD, na Educação Infantil que é
a primeira etapa da Educação Básica e exige muita atenção por parte de todos, pais,
dos educadores e das pessoas que cuidam nesse processo de construção. E em um
estudo que envolve crianças, seres humanos, todo cuidado é necessário, portanto,
todo os procedimentos foram aceitos e revisados pelo comitê de ética e pesquisa,
sendo aprovada para o início da pesquisa.
No primeiro momento de início a pesquisa foi realizada uma reunião com os
candidatos para participar da pesquisa, sendo 8 famílias no total 4 famílias do entorno
do município de Novo Gama, e 4 famílias do Distrito Federal para que esse trabalho
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acontecesse. Para que esse processo fosse atendido foi necessário a permissão dos
gestores dessas unidades escolares para que fosse realizado esse projeto. Foi
autorizado e também foi feito uma reunião com os docentes para participar desse
processo. Na reunião foi passado para às famílias, professores, um termo de
consentimento, (em anexo), para uso das falas e permissão para fazer a pesquisa
com seus filhos, cumprindo todos os pressupostos de pesquisa com seres humanos.
Com vistas a privacidade dos sujeitos, menores, serão utilizados
identificar cada família sendo de família 1 até família 8.

números para
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5 ANÁLISE E DISCUSSÂO DOS RESULTADOS

Esse capítulo traz o resultado das observações, entrevistas e intervenções
feitas a pais, professores e alunos, analisando à luz da teoria estudada o que foi
pesquisado e apreendido.

5.1 OUVINDO OS PAIS

Após todo contexto de autorização, foi iniciado um diagnóstico entre outubro de
e novembro de 2016, nessa fase foi perguntado para as famílias como souberam da
síndrome, se já soube durante a gravidez, como foi a reação de cada um no momento
que soube que ia ter um filho com a síndrome, e logo após seu nascimento houve
necessidade de alguma intervenção cirúrgica ou não, e se está fazendo o uso de
alguma medicação importante. Então cada família respondeu de uma maneira
diferente, porque esse levantamento foi realizado com todas no primeiro momento. E
serão descritas aqui algumas respostas dadas pelos pais desses pupilos.
No início foi um susto muito grande saber que ia ter um filho com a síndrome,
foi um luto como se fosse uma morte não sabia como ia desenvolve essa criança, pois
só via de outras pessoas e não dava tanta importância, mas depois do luto veio a
preocupação de como seguir para que essa criança tivesse todo carinho e um
tratamento igual e com seria tratada em nossa sociedade com tantos preconceitos,
então fizemos terapia com psicólogos para entender todo processo e foi maravilhoso
a chegada do pequeno foi transformador, pois com seu nascimento também nos
transformamos em outras pessoas melhores e par isso foi necessário muito apoio um
do outro e de toda família, mas hoje, a criança possui um desenvolvimento bom e não
tem cardiopatia grave, porém faz uso de medicação.( Relato de uma família ).
Em outro depoimento da família 1 Os pais descreveram que não sabiam da
síndrome e então foi uma gravidez comum com todos os exames e quando nasceu
foi uma surpresa muito grande, pois nas palavras deles : ficamos meio em choque,
mas logo veio a felicidade de ter aquela criança ali precisando do nosso carinho e
amor e foi isso que fizemos ,fomos lutar por essa criança que nasceu pequena e frágil
e passou por uma cirurgia para correção de um problema em seu coração, que
algumas nascem e precisa até mais de uma cirurgia para fazer essa correção, nesse
momento foi realizado esse procedimento e foi um sucesso e logo procuramos centros
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para iniciar todo processo de estimulação precoce para que seu desenvolvimento seja
de qualidade.
E para completar essas falas de famílias essa família já fez uma relato, em que
´a mãe é só e precisa cuidar dessa criança ´pois soube no quinto mês de gestação
que ia ter um filho com a síndrome, foi difícil pois não tenho condições suficiente para
dá tudo que precisa, mas procurei saber e os médicos foram me orientando de como
proceder no primeiro momento e foi bom o nascimento do filho, mesmo com algumas
dificuldades ele não precisou de nenhuma intervenção cirúrgica e com o apoio de
centros especializados, levo para fazer o processo de estimulação.
Ao ser feito esse diagnóstico e a única preocupação era a mesma: que todos
tivessem um bom desenvolvimento em seu processo de ensino aprendizagem,
principalmente na Educação Infantil, com qualidade e condições de ingressar na
escola. Outro ponto abordado nessa fase, foi a condição por serem sindrômicos, as
doenças cardíacas que boa parte das crianças com SD acarretam.
Três dessas famílias abordaram a questão da dificuldade que estavam tendo
em administrar a síndrome, por não ter um conhecimento antes do parto, e o quanto
isso no início mexeu com todos os familiares nesse processo de adaptação. Mas que
estavam superando e descobrindo uma nova fase e como entender tudo e passar para
a criança, e por fim consideraram de grande importância participar desse projeto de
pesquisa, e deixar para outras pessoas relatos e fatos de crianças com SD. Segundo
alguns estudiosos da SD, cada família possui um contexto diferente, mas o objetivo
esperado é estimular para que seu processo de ensino aprendizagem e chegar na
Educação Infantil bem estimulado.

5.2 A EXPERIÊNCIA DOS PROFESSORES

Partindo para a segunda fase do projeto, foi abordar os reflexos da inclusão na
escola regular de ensino, na primeira etapa da Educação Infantil. O procedimento nas
duas escolas foi o mesmo: realizar um processo de inclusão de uma escola para outra.
As crianças são inclusas e estimuladas de forma diferente nessa idade da Educação
Infantil.
Então ficaram 4 famílias no entorno do município de Novo Gama- Goiás e 4
famílias no Distrito Federal. Para que esse processo fosse atendido, foi necessário a
permissão dos gestores dessas unidades escolares para que fosse realizado esse
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projeto. Foi autorizado e também foi feita uma reunião com os docentes para participar
desse processo, e preparar o ambiente para receber essas crianças e com as famílias
aquelas que tivesse interesse em participar do processo. A resposta e aceitação foram
positivas, e com os educadores foi realizada uma entrevista antes de iniciar todo o
trabalho que seria avaliado nessa pesquisa: o que eles apreenderam no percurso e
como avaliam para o futuro também levando em conta a pesquisa.
A reflexão suscitada a todos os profissionais, é sempre de como estimular
essas crianças, uma vez que eles próprios educadores, abordaram que não tinham
experiência com crianças especiais, outras relataram que ia trabalhar de forma
conjunta, cada educador ficou com uma criança para desenvolver esse processo junto
com os outros em sua sala de aula.
Quatro turmas da Educação Infantil participaram desse trabalho e construção,
cada docente teve como tarefa desenvolver com essa criança juntamente com as
outras e atingir seu processo de ensino aprendizagem e depois de um período será
coletado as informações de cada docente de como foi esse processo e qual sua
expectativa para um futuro desenvolvimento desses infantes.
Ressalta que o diálogo desses profissionais é de extrema importância para
essa pesquisa e como pode ser melhorado esse processo de ensino dentro de sala
de aula e darão continuidade nesse processo, depois de todo processo realizado
observa-se a versão dos pais sobre a inclusão desses pupilos e como classificar esses
profissionais que estão desenvolvendo esse processe de ensino e construção.
As crianças participantes dessa pesquisa que tem seus nomes trocados, aqui
serão citadas nomes fictícios família 1- Sol, família 2- Flor, família 3- Mel, família 4Ben, família 5-Dan, família 6- Cora, família 7- Liz e família 8-Jó. Todas fazem como
complemento como fonoaudiologia, para desenvolver e melhorar a fala, fisioterapia
para seu processo de estimulação, natação, complementação psicopedagógica para
seu desenvolvimento cognitivo.
Como foi evidenciado a primeira fase realizada pelos educadores foi preparar
o ambiente, ter discernimento do que ia ser proposto e desenvolvido e mostrar como
foi realizado cada momento proposto, aqui será demonstrado o que cada educador
realizou e depois será dado o resultado desses dados coletados pelos professores.
O primeiro profissional de nome A, demonstrou com foi feito sua turma com 25
alunos da Escola Nova Gama e o que ela utilizou para alcançar todos e com
resultados. Ela organizou uma rodinha e com vários brinquedos e nesse momento

53

pediu para que todos pegassem um brinquedo e realizasse a troca e a criança com
SD foi inserida nesse contexto de forma normal participou da troca de brinquedos,
mas percebeu que ela ficou meio dispersa, não queria brincar então com ajuda da
auxiliar de sala, ela foi incentivando, estimulando a criança com outros brinquedos e
pedindo para ela trocar com outra criança, depois de um tempo de interação ela
participou tranquila no tempo preciso.
Além desse processo em outro dia a professora fez uma brincadeira e ao
mesmo tempo para prática da memorização, fez uma fila e cada uma dessas crianças
ia falar seu nome e falar o nome dos outros coleguinhas, ela percebeu que a criança
com SD não conseguiu falar todos os nomes , mas isso não a impediu.
Com ajuda da professora e dos outros amiguinhos foi possível falar o nome
de todos, foi também feito com outros colegas que também não conseguiram falar, e
isso mostra que só depende do estímulo para que ocorra esse processo de ensino
aprendizagem. Essa criança é inserida normalmente nas atividades de sala, no pátio
com as atividades lúdicas e mostra que ela é capaz como as outras de
desenvolvimento típico normal.
E o resultado é que houve uma boa interação com os coleguinhas de sala,
porém como profissional, nem todos estão preparados para trabalhar com crianças
especiais. Não basta ter o curso de licenciatura. É necessário cursos direcionados
para que esse trabalho seja bem aprimorado. Destaca-se aqui que essa professora é
a que possui especialização em AEE.
Seguindo processo de desenvolvimento da pesquisa na Educação Infantil e
seus reflexos a serem apresentados, o trabalho da próxima profissional B, relatou que
no primeiro momento ficou pensando como poderia desenvolver essa metodologia e
iniciou com desenhos e inseriu todos juntos e observou que a criança com SD,
também começou a realizar sua pintura para partilhar. Os lápis e giz de cera ficaram
disponíveis para todos, um fornecendo para o outro e assim, essa criança foi inserida
normalmente nesse contexto com as outras nesse processo de ensino aprendizagem,
de maneira tranquila.
Já em outro momento da aula foi proposto desenho com tintas para pôr a mão
e pôr no papel. Esse processo de inclusão, com um mostrando o desenho da mão
para o outro, uma maior outra menor, as diferenças e assim, a professora abordando
que é uma parte do corpo, também falando das cores, da interação de um com o outro
e mostrar que são todos iguais nesse processo cada um aprendendo à sua maneira.
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A criança com SD, ficou bem tranquila e claro, no tempo dela. O que não quer
dizer que não está aprendendo, visto que foi bem estimulada. A educadora concluiu
nessa turma que o importante é estimulação precoce e sendo continuada. Havendo
esse acompanhamento e auxilio de todos na escola e sem mencionar nenhuma
diferença, o resultado foi alcançado e todos se sentiram bem.
A criança com SD ficou bem com os outros realizando todas as atividades
propostas no tempo dela, mas fazendo a atividade. A professora afirma que: como
educadora me sinto bem, nesse processo porque também aprendo muito com todos
eles, mas o conhecimento para trabalhar e desenvolver com uma criança com SD, é
e específico e de extrema importância, portanto é preciso fazer outros cursos
direcionados na área.
Todavia, a professora C, abordou o que que realizou com sua turma e como foi
todo processo no primeiro momento foi um desafio pela falta de experiência com
crianças especiais e com SD. Afirmou que não tinha feito nenhum trabalho direcionado
e seria um aprendizado importante, assim, ela elaborou uma estratégia de leitura para
memorização dos personagens e lugares, para depois trocar ideias.
A metodologia desenvolvida foi a leitura da história Infantil que é uma sensação
entre os pupilos. “A casa Sonolenta” de Audrey Wood (Editora Ática), em com sua
primeira edição em 1984. Considerando que a Educação Infantil é um período
essencial para esse desenvolvimento e o objetivo e prender à atenção dos alunos e
depois pedir que eles relatem o que acharam da história.
Então a educadora inicia contando, “Era uma vez dia de chuva....” e assim foi
contando e todos estavam bem tranquilos ouvindo em silêncio. Ao terminar a leitura
todos estavam eufóricos para participar e falar os nomes dos personagens. Esse
processo tem como objetivo a memorização sem adivinhar as palavras e nem
repetição, Eles falavam ao mesmo tempo e assim a professora pede o aluno com SD
falar se tinha gostado da história, ele respondeu que sim e ficou pensando para falar
e de repente saiu pulga, com certa dificuldade na fala, mas seus amiguinhos todos
ajudaram e ele ficou bem feliz, mesmo com alguma dificuldade na fala característica
do Down, foi normal sua interação no contexto de ensino aprendizagem. O resultado
é que é importante essa construção da memorização por meio da leitura.
Porém, é uma construção que exige tempo e dedicação, depreende-se que é
necessário mais interação uns com os outros e isso foi de extrema relevância para
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esse processo de desenvolvimento das crianças não só especiais, mas para todas,
por meio das leituras lúdicas, brinquedos pedagógicos.
É possível assim desenvolver um processo de estimulação e atingir um
resultado positivo e como profissional foi muito importante essa experiência e mostrou
que não tem dificuldade, para ensinar o processo segue normal juntamente como das
outras crianças, sabendo que pode ser adaptado de maneira que a criança com SD,
venha acompanhar de sua maneira , mas não exclui em seu processo de ensino
aprendizagem. É notável que criar uma rotina para contar uma história e repetir os
procedimentos é essencial para obter um resultado esperado e o gosto pela leitura,
brincadeiras pedagógicas se tornar gostoso e criativo nesse processo. (Professora C).
Com todo processo sendo desenvolvido a educador D diz como será sua
metodologia para realizar o procedimento e como tem feito para estimular crianças
com necessidades especiais, e como a criança com SD, e todos sejam inseridos
nesse contexto. Ela trabalhou com um quebra cabeça com partes maiores e pediu
para que eles montassem.
Relata: Como educadora coloquei a criança com SD para montar no início ela
não quis, logo em seguida coloquei para montar com outro coleguinha, e foi um
sucesso uns montaram mais rápidos outros logo em seguida e a criança conseguiu
montar com seu amigo e ele ficou bem feliz e foi valoroso para ela, pois não houve
diferença de uma para outra seu processo de construção, o estímulo faz com que a
criança não fique isolada dentro de sala, e isso é necessário para seu processo de
construção. Depois desse trabalho que foi um sucesso de interação e aprendizagem.
(Professora D).
Além desse trabalho, logo depois a educadora D levou todos para o pátio para
brincar de uma brincadeira bem conhecida “Amarelinha” uma brincadeira importante
para essa etapa que é a Educação Infantil e observando seus reflexos apresentados,
desenvolve a consciência corporal, e a capacidade de equilíbrio e também é excelente
para trabalhar as regras e o respeito um pelo outro. A construção e interação com
essa criança foi importante para seu desenvolvimento e de todos os outros. Então foi
alcançado esse objetivo de estimulação, mostrando a criança SD que ela capaz.E
como professora uma experiência que é vivenciada no cotidiano e vem aperfeiçoar
cada dia esse processo de construção.
Esta pesquisa foi realizada em escolas diferentes, mas com o mesmo viés, os
resultados informados pelas professoras sobre o processo de ensino aprendizagem
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com crianças com SD, e sua interação com outras crianças e seus reflexos na
Educação Infantil, uma vez que essa pesquisa foi embasada em um referencial teórico
sobre o processo de inclusão e seus conceitos a serem apresentados
Segundo Montoan (2003), analisar as práticas aplicadas pelos educadores é
de extrema importância, e as pessoas com deficiência intelectual, necessitam ser
desenvolvidas e aprimoradas, com suas capacidades de autonomia, e por meio de
motivações que o ambiente oferece, e assim garantir seu desenvolvimento com outras
pessoas
O objetivo nessa fase é mostrar que foi realizada a pesquisa em unidades
diferentes, mas o mesmo procedimento cada educador utilizou do seu conhecimento
da sua experiência para desenvolver esse trabalho e chegar à conclusão de que é
necessário mais investimentos dos órgãos públicos para com a formação de
professores para poder realizar um trabalho efetivo e eficiente na área de Educação
Especial, principalmente quando se trata de inclusão em classes regulares.
Não basta apenas ter o curso de licenciatura, mas sim outros cursos
direcionados para crianças especiais, e que também as unidades escolares estejam
bem equipadas porque nem todas oferecem os aparatos necessários para essa
formação, mas que todos estejam empenhados nesse em alcançar resultados e as
metas propostas no processo de inclusão das crianças com SD na rede regular sem
sofrer nenhum tipo de preconceito, e mostrar que por meio da estimulação adequada
é possível obter um aprendizado verdadeiro.
A sociedade vem passando por transformações constantes e ininterruptas.
Segundo Mantoan (2003), as escolas contemporâneas enfrentam uma fase de
mudança de paradigmas para que a inclusão seja inserida nesse contexto escolar e
fazendo com que algumas atitudes sejam repensadas. Porém esse campo do
conhecimento é bem amplo, novo em termos teóricos e desafiante visto que a
igualdade e o respeito é que precisam ser incluídos na sociedade. Todavia, a inclusão
de crianças com necessidades especiais é um leque aberto para aprender com as
diferenças e não ficar presos aos paradigmas impostos
Portanto, essa fase da pesquisa foi importante porque trouxe o parecer e o
depoimento dos pais sobre a inclusão de crianças com SD na rede regular de ensino
e os profissionais os quais estão inseridos nesse processo que atende aos mesmos.
Como dito anteriormente em após o diagnóstico, e logo em seguida a
abordagem realizada com os educadores e seus resultados obtidos, percebeu-se que
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em relação à opinião das famílias quanto aos professores e escola foi a seguinte: 5
famílias disseram que os educadores são maravilhosos e fazem de tudo para ajudar
seus filhos nessa etapa da Educação Infantil, e, mesmo enfrentando alguns
problemas, a inclusão está sendo realizada de maneira mais positiva do que anos
atrás, porém precisa melhorar para que essas crianças venha ter no futuro a mesma
oportunidade que as outras crianças, nas universidades, no mercado de trabalho e
por fim acreditam no processo de estimulação desde cedo para que haja esse
desenvolvimento e uma parceria entre a família e a escola.
Uma das mães abordou que falta muito e que algumas escolas não oferece
todo acompanhamento necessário, de auxiliar como deveria ter em todas com
crianças especiais, não só com SD, e as outras duas famílias também abordaram que
é preciso mais formação dos professores, pois tem muitos profissionais que não tem
cursos direcionados para desenvolver o ensino como poderia ser desenvolvido. Ainda
assim estavam felizes com o resultado dado pelos profissionais sobre seus filhos.
É necessário que venha sendo realizadas intervenções para que a inclusão da
criança com síndrome de Down e é necessário que seus reflexos seja acompanhados
de forma a agregar e somar juntamente com as outras crianças de desenvolvimento
típico normal, com mais qualidade para todos e assim observando que o processo
de estimulação desde cedo é importante para essa construção e seu desenvolvimento
na Educação Infantil e assim desafiando novas regras para que o escopo seja
atingido.
Conforme Mantoan (1989), os docentes do ensino regular não se acham
preparados para realizar esse atendimento com crianças especiais, não só com a SD,
mas outras que necessita de uma preparação melhor como utilizar novos métodos, e
assim o profissional não temer perder seu espaço para um especialista. E ressalta
ainda que se queremos uma escola seja inclusiva, é necessário que seus planos
sejam redefinidos para uma educação voltada para uma cidadania plena, livre de
preconceitos e que saiba reconhecer e valorizar as diferenças. E atender todos os
níveis de ensino.
Para que essa inclusão ocorra de maneira uniforme e igualitária tanto na rede
regular de ensino desde a Educação Infantil até a Universidade, é preciso que haja
um relacionamento com os outros alunos sem deficiência e foi isso que foi colocado
na pesquisa, que os alunos junto desenvolvendo a mesma atividade foi positivo esse
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procedimento e que seja inserido para que seu desenvolvimento afetivo, intelectual
sejam alcançados
Adriana Limaverde, também estudiosa do assunto em seu livro sobre a
síndrome de Down, A voz que vem do Coração (2014) trata das metodologias
aplicadas e como deve ser esse processo de inclusão. Afirma que é necessário
montar estratégias para estimular o processo de leitura. Nessa pesquisa, vislumbrouse esse tipo de aplicação :a memorização por meio da leitura, e deve ser feito não só
com crianças com SD, porém ter boas práticas de leitura reforça nesse caminhar e
os infantes não ficam tentando adivinhar e sim há necessidade de uma primeira
interpretação, pois, algumas dificuldades apresentadas por essas crianças

SD,

estariam relacionada a essa dificuldade cognitiva.
Na pesquisa demonstrou-se que que houve um progresso, mesmo sabendo
que essas crianças com SD uma vez que seu processo de memorização é mais lento
de acordo com os estudiosos, é imprescindível considerar que uma pessoa com SD,
pode ter suas dificuldades, mas não a incapacidade de aprender.
Portanto, a escola pode promover e exercer esse processo de leitura
independente ou não se ela apresenta alguma necessidade especial e que a
apropriação de habilidades textuais e estratégicas fazem parte desse longo processo
que é o ensino aprendizagem.

5.3 ENTREVISTA COM AS CRIANÇAS (ESCUTA SENSÍVEL COM AJUDA DOS
PAIS)

Foi realizada uma entrevista com as crianças que têm Síndrome de Down,
auxiliadas pelos pais. “A entrevista é um método de recolha de informações que
consiste em conversas orais, individuais ou de grupos, tendo o cuidado de avaliar a
validade, confiabilidade na recolha das informações.” (KETEL, 1999 apud TRIVIÑOS,
1987, p. 146). As respostas da presente entrevista foram obtidas por meio das
respostas dos alunos que, intermediados por suas mães.

1.

O que vocês gostam de fazer na escola?
R-Gostamos de estudar e brincar.

2.

O que vocês não gostam aqui da escola?
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R- Das brincadeiras que alguns coleguinhas fazem conosco [sic], como não
querer deixar participar das brincadeirinhas.
“E isso o professor tem que está trabalhando, alguns ficam isolados devido a
ter síndrome”. (Fala de uma mãe)
3.

O que vocês fazem juntos?
R- De vez em quando brincamos.

4.

Quais as brincadeiras que vocês gostam de brincar aqui?
R- De pique-esconde, tentar pular corda, montar quebra cabeça.

5.

Vocês precisam de alguma ajuda para realizar alguma atividade?
R- Sim. Algumas vezes para ir ao banheiro, abrir um lanche, etc.

O motivo de escolher esses pequenos para esta pesquisa foi definido por meio
de conversas com docentes da rede e pelo interesse deles em conhecer mais sobre
essas crianças que, tendo apoio e orientação, seguem se desenvolvendo
normalmente dentro de suas limitações e, junto com outras crianças de
desenvolvimento típico, quando realizam as mesmas atividades.
O que mais chamou à atenção nessa entrevista que foi feita com alunos e
mães, é que eles se sentem meio que soltos, fora do contexto escolar e assim alguns
acabam desmotivados e alguns pais também questionam que é difícil ficar se
locomovendo de um lugar para o outro, mas que não vão deixar de maneira nenhuma
seus filhos fora da unidade escolar, pois eles precisam se socializar com outros
colegas da turma, fazer novos amigos.
Essa entrevista foi realizada na escola Estadual Novo Gama Entorno de
Brasília, com alunos com síndrome de Down, e a colaboração dos pais, mostrando
todo interesse nesse processo de construção e conhecimento.

5.4 ATIVIDADE DE OBSERVAÇÃO DO DESEMPENHO DAS CRIANÇAS COM
SÍNDROME DE DOWN E DAS CRIANÇAS TÍPICAS NORMAIS.

O exercício desenvolvido com as crianças, foi uma atividade com peças para
montar um quebra-cabeça para que as crianças conseguissem desenvolver e montar,
com o tempo sendo observado. Foram montados dois grupos compostos por 5
crianças para que fosse analisado o tempo entre cada grupo de crianças, um com
Síndrome de Down e outro com crianças com desenvolvimento típico normal.
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Cada docente acompanhou um grupo, observando e mantendo o controle entre os
grupos. As crianças da rede regular de ensino que participaram da pesquisa foram
autorizadas pelos seus pais, com o acompanhamento de alguns que pediram para
observar. Houve um critério de avaliação observando-se o desempenho de cada
grupo e o tempo para realizar a atividade, sendo assim a participação de todos nesse
projeto foi de extrema importância.
O tempo estipulado foi de 20 minutos para cada grupo, e após esse tempo
foram analisados os resultados de cada grupo.
O grupo de crianças com Down conseguiu montar todo o quebra-cabeça,
faltando 5 peças para a conclusão; já para o grupo de crianças com desenvolvimento
típico faltaram 2 duas peças,
O docente que estava acompanhando as crianças relatou que houve uma
demora em relação às outras crianças da turma. Alguns com a Síndrome conseguiram
sobressair-se mais rápido que outros, que também possuíam a Síndrome, e isso
mostra que é basilar a estimulação. Segundo Del Prete e Del Prete (2005), as crianças
não se desenvolvem igualmente.
O que cada docente percebeu foi que, se as crianças com síndrome de Down
fossem estimuladas no tempo certo, iriam desenvolver-se com o mesmo potencial das
outras crianças, como aborda Piaget, o essencial é como se é estimulado, cada
criança pode desenvolver grandes habilidades e mostrar seu potencial.
A pesquisa foi desenvolvida no próprio ambiente escolar, em uma sala
tranquila, livre de barulho e da presença de pessoas que pudessem atrapalhar. As
crianças participantes foram avaliadas no horário contrário da aula para não atrapalhar
seu desenvolvimento em sala, por isso, os pais colaboraram levando-os para
realização do estudo, respeitando o direito de cada um. A pesquisa foi realizada em
horários em que eles se encontravam disponíveis.

Quadro 2- Perfil dos participantes da pesquisa- atividade

CRIANÇA
ESCOLA
SÉRIE
SD
PÚBLICA
1ª
DT
PÚBLICA
1ª
SD
PÚBLICA
2ª
DT
PÚBLICA
2ª
Fonte: elaborado pela pesquisadora (2017)

SEXO
M
M
F
F

IDADE
7
6
8
9
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Após todo o procedimento de coleta de dados, cada docente respondeu seu
questionário em média em 20 minutos, e os alunos por meio do quebra-cabeça para
montar, descrevendo o tempo do desdobramento de cada grupo. Foram utilizados em
sala de aula objetos concretos para que essas crianças fossem estimuladas e
usassem os seus sentidos táteis e sensitivos.
O que foi observado dentro da pesquisa e coletado foi que as crianças com
Down têm um pequeno atraso em relação às outras crianças. Porém, isso não é
impedimento para que esses pequenos, que estão em processo de construção, não
consigam atingir um nível de entendimento. O essencial é o apoio da família no
processo de estimulação precoce, pois essa criança pode chegar em um nível de
aprendizagem tão bom quanto os de desenvolvimento normal.
Quanto às outras crianças de desenvolvimento típico verifica-se que é basilar
também o incentivo para conseguir desenvolver seu potencial, uma vez que, se não
estimulado, seu processo de ensino-aprendizagem não alcança um bom resultado.
Concluindo, sabemos que a criança com Down necessita de mais estímulo, mas o de
desenvolvimento típico exige também sua parcela de estímulo. Nesse estudo que foi
realizado observou-se que quanto mais estímulo, melhor o desenvolvimento.

5.5 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES

Os questionários foram propostos aos 4 professores, mas apenas dois
responderam, uma em cada escola. Os questionários foram diferenciados tendo em
vista as especificidades das escolas, relatadas no capitulo metodologia no item local
da pesquisa. As transcrições foram feitas na íntegra.
De acordo com o questionário aplicado a professora da escola de Taguatinga,
relatou como realiza esse trabalho. Segue abaixo o questionário que a professora
respondeu, sobre seu papel como orientadora e como participante desse projeto. A
primeira pergunta foi:

1- Como essas crianças são consideradas?
R-São consideradas crianças com trissomia simples 21.
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2-Como você educadora reconhece a Síndrome de Down? Como desenvolver o
processo de ensino aprendizagem?
R- A criança nasce com a Síndrome e tem características específicas e fáceis de
diagnosticar. Uma vez que a fala não é muito clara, faz-se necessário que a
comunicação aconteça de alguma forma. É importante criar um canal de confiança,
respeito e disciplina. A rotina dentro da sala é muito eficaz, trabalhar de forma
diversificada criando possibilidades de aprendizagem (+ concreto).
3-Quais os reflexos de uma criança com Síndrome de Down?
R-Geralmente as crianças com Síndrome com Down são mais lentas, e os reflexos
mais fracos. Isso é perfeitamente normal devido à hipotonia, que atrasa o
desenvolvimento motor.
4-O profissional está preparado para receber na rede regular de ensino crianças com
Down?
R- Não necessariamente, pois existem alguns itens que devem ser observados no
perfil desse profissional, e nem todos preenchem este perfil. Já a Rede Educacional,
digo, a escola pública do DF, está muitos passos à frente de outros estados ou escolas
particulares comuns.
5- É possível aprender a ler e a escrever? Como pode ser esse processo dentro da
educação infantil?
R- É possível sim, porém leva um tempo próprio de maturação para a compreensão
do sistema alfabético. Acredito que na Educação Infantil o trabalho difere desse
processo. Na Educação Infantil é necessária muita ludicidade.
6-

Aqui nessa escola qual a modalidade de aprendizagem utilizada?

R- Bem, há dois anos eles estão na classe de educação especial com 10 alunos.
Todos com algum diagnóstico, tenho dois monitores devido ao grau de deficiência de
alguns. Eles já foram de classes de integração inversa regular, o foco é a alfabetização
e letramento e desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, além da convivência
e integração com todos os alunos da escola. A psicomotricidade e coordenação
motora também é bem trabalhada e estou usando o método fônico para facilitar a
compreensão dos fonemas e associação aos grafemas. Faço uso de diversos gêneros
textuais nas aulas.
7- Essas crianças atrapalham o desenvolvimento das outras crianças do
desenvolvimento típico normal?
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R- De forma alguma, desde que o de alunos seja reduzido, uma vez que a criança
requer mais atendimento individualizado e específico. (Quando possível, um monitor
auxilia muito).
8-Qual a rotina aqui na escola?
R-Uma rotina comum, obedecendo regras e horários para a execução das atividades
dentro dos dias da semana. Eles são integrantes de qualquer projeto, passeios,
atividades festivas e pedagógicas da escola (adaptações).
9-Existe participação dos pais?
No caso desses meus alunos, a participação é considerada muito boa para uma das
crianças, a outra tem pais muito amorosos e participam, mas com menos regularidade.
Eu penso que esta questão difere de acordo com a aceitação e grau de instrução de
pais.

A professora 2, docente no Colégio Estadual Novo Gama que desenvolve um
trabalho com essas crianças que têm Síndrome de Down e outros tipos de
especialidades. Com relação à SD ela respondeu às perguntas propostas. Segue
abaixo a entrevista sobre a SD e como trabalhar e desenvolver seu trabalho em uma
escola pública na cidade de Novo Gama que se encontra no estado de Goiás.

1. Aqui na unidade escolar da cidade Novo Gama, como essas crianças se
comportam?
2.
R- Aqui na unidade escolar as crianças brincam e realizam atividades propostas, mas
falta muita coisa para se obter um resultado satisfatório, dentro do que está em meu
alcance faço tudo por essas crianças, mas sabemos que falta bastante empenho dos
nossos governantes, material adequado, banheiros melhorados e adaptados, e mais
profissionais preparados para atender . Como professora desta escola trabalho de
forma a atender todos com o que temos, brinquedos, jogos e atividades utilizando o
concreto, procurando sempre repetir o nome dos objetos para melhor fixação do
trabalho realizado.

2- Como você orientadora da sua classe avalia os reflexos na Educação Infantil?
R-Como orientadora procuro estimular meus alunos utilizando o mais simples
possível, e são muitos como já foi dito, para essas crianças se não haver [sic]
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integração de todos para colaborar nesse processo, eles não alcançam um bom
desenvolvimento, pois é um processo e é necessário para que haja um bom resultado
da aprendizagem.

3- Como educadora, você gosta de trabalhar com essas crianças?
R-Sim, como educadora vejo-me gratificada em sala de aula quando um deles realiza
uma atividade e vem me mostrar seu progresso, e utilizamos o concreto para mostrar
seu desenvolvimento. É um prazer trabalhar com essas crianças mesmo sabendo que
passamos por muitas dificuldades que a maioria dos pais desses petizes não tem
condição de fazer muitas atividades que o estimulem, mas o que é possível aqui
dentro de sala de aula fazemos.

4´- E os pais, como veem seu trabalho?
R- Olha, eles gostam, mas tem outros que se empenham mais, querem saber o tempo
todo qual foi o progresso alcançado, e isso é importante para o professor, saber que
o pai ou mãe está se preocupando com seu (sua) filho(a), mas sabemos que essa
realidade é bem diferente pois a maioria dessas mães não dispõem de condições
algumas, são sozinhas e fazem o papel de mãe e pai, e isso às vezes dificulta um
pouco para essas mães estarem trazendo e levando para outra atividade.

5 - E o que eles gostam de fazer na sala e intervalo?
R- Na sala eles sentam juntamente com os outros, não há distinção de lugares,
crianças de desenvolvimento típico ajudam esses petizes quando eles pedem ajuda,
e o mais interessante é que isso serve como aprendizado para todos, não só esses
alunos “normais”, e levam consigo para casa uma lição de cidadania, conhecimento e
aprendizado. E no intervalo eles brincam juntos, mas sempre o professor de olho,
porque sempre pode ocorrer algo, e estando por perto já auxilia, mas nós procuramos
integrá-los todos em um só contexto, porque as habilidades todos possuem, basta
usar do estímulo.

O que foi analisado dessas duas atividades aplicadas foi que elas têm coragem
e boa vontade para trabalhar, procuram detectar cada dificuldade de cada criança.
Elas abordam que havendo apoio é possível realizar um bom trabalho, mesmo
faltando alguns recursos, mas o processo de integração é de extrema importância.
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A escola do Distrito Federal é melhor em seus recursos, sala mais ampliada
com jogos diferenciados para essas crianças, o lanche melhor e isso tudo conta para
um bom desenvolvimento, já na escola Estadual Novo Gama do Entorno, há uma
dificuldade maior por estar mais longe do estado, assim muitos alunos com a
deficiência vão para escola como forma de refúgio, porque em casa não são
acompanhados da maneira precisa. Mas com base nas duas propostas é que todas
possuem a mesma vontade de vê-los crescer e integrar no mercado de trabalho sendo
respeitado por todos.
As imagens a seguir são da escola de Taguatinga. Refere-se à alunos e
docentes integrando-se um com outro no trabalho de inclusão realizado na escola.

Figura 4-Professora com criança mostrando seu trabalho

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (2017).
Observa-se que as professoras são afetivas e se esforçam para melhor
interagir e mostrar que é possível sim realizar um bom trabalho, e essas crianças
aprender de alguma forma produzir mostrar seu desenvolvimento, e construir uma
profissão de acordo com o desempenho de cada uma.
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Figura 5- Crianças no pátio da escola socializando

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (2017).

O momento do encontro no pátio acontece uma brincadeira juntamente com
professores e colegas, para incentivar o estímulo e a integração que é importante,
para esse processo formador na construção dessa criança que se tornará um adulto
com suas habilidades desenvolvidas.

Figura 6 - Momento de Brincadeira

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (2017).

Crianças com Síndrome de Down comportam-se normalmente com as outras
crianças, mostrando também que são crianças independente da síndrome, e as outras
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de desenvolvimento típico normal interage normalmente não faz diferença e os
docentes, agem e tratam de forma igual com todos.

Figura 7- Sala de Jogos

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (2017).

Nesta sala é dado para às crianças jogos que estimulam seu processo
intelectual e estão pegando no concreto, nas peças trabalhando e montando o quebracabeça procurando formar o desenho. Isso é de extrema importância para esse
processo de construção dessas crianças.

Figura 8 -Criança na sala de jogos com o quebra-cabeça
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Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (2017).

Aqui está uma criança com uma caixa de jogos de formas geométricas,
procurando como desenvolver um desenho, por meio dos jogos, isso vai estimular e
mostrar cores variadas e contextualizando sua realidade, aprendendo cores,
tamanhos, formatos etc.
Figura 9- Alunos interagindo no pátio.

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (2017).

Nesse momento de brincadeira é possível ver como todos se divertem de
maneira agradável, deixando o sonho de criança a mostra, e a interação entre todos.
A brincadeira é inclusiva para todos. O objetivo é mostrar que criança é criança
independente ter uma deficiência ou não. Vários princípios são trabalhados como:
Respeitar o tempo de cada um, conhecer cada pessoa, saber combinar os
participantes e proporcionar boas experiências a todos discentes.

Figura 10-: Aluna na hora do lanche.
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Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (2017).

A figura mostra que é importante a hora do lanche, essa fruta colhida no pátio
da própria unidade escolar, e além de ser uma hora importante, a fruta pode ser
utilizada no processo de ensino aprendizagem refere-se ao concreto da fruta, a cor, o
cheiro o formato etc.

Figura 11- Aluno se escondendo atrás da árvore no pátio

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (2017).
Na figura 11, o aluno procura ficar atrás da árvore como em uma brincadeira
de pique esconde, também trabalhando o estímulo de forma variada. Tendo como
formula de estimulo a brincadeira para estimular o cognitivo em seu processo de
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construção: aprender a interagir com outros colegas; saber da retorno das palavras e
construir um processo de amizade.
A seguir as são mostradas figuras da Escola Estadual Novo Gama cidade do
entorno, será mostrado através das imagens como é a unidade escolar e suas
repartições, com a professora que nos concedeu uma entrevista para colaboração
desse projeto.

Figura nº 12 -Fachada da Escola Estadual novo Gama

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (2017).
A Escola localizada no entorno de Brasília, uma região de alta vulnerabilidade,
mas atendem crianças especiais dentro de suas limitações.

Figura 13- Professora da Escola Estadual Novo Gama

71

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (2017).

Ela trabalha com crianças especiais nesta unidade escolar, procura ajudá-los
de maneira agradável, integrando o que a escola possui, livros, jogos e brincadeiras
diversas. É importante o estímulo de cada um para um bom aprendizado.

Figura 14- Mostra a entrada da Escola Estadual Novo Gama

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora (2017).
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A entrada da escola não agrada muito, mas falta recursos para melhorar e
assim pode causar falta de interesse em nossos pequenos, mesmo assim a escola
atende de acordo com seu potencial, esses alunos são atendidos por professores e
com ajuda dos pais.
No entanto, sabemos que falta muito para ser alcançado pontos positivos, mas
é feito um trabalho de orientação, ajuda com jogos para estimular esses alunos, a ir
lanchar, ir ao banheiro, e assim melhorar melhor em seu aprendizado no dia a dia.
Há várias maneiras para integração e aprendizagem desses alunos que
realizado com amor e processo de interação. Mas é necessário melhor investimento
por parte de nossos governantes, assim teremos boas condições de trabalho, e assim
essa escola recebe esses alunos para fazer um trabalho de acordo com suas
limitações.

73

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O foco deste estudo foi conhecer as crianças com Síndrome de Down incluídas
numa Escola de Educação Infantil pública e verificar se nesse contexto, está sendo
realizada a inclusão das crianças com Síndrome de Down e como esta inclusão
ocorre.
Conclui-se que é preciso ter recursos humanos e materiais na Educação
Infantil, para estimular essas crianças, mostrando por meio do estímulo que é possível
avançar e não causar reflexos negativos nessa etapa, que é primordial na vida de uma
criança com a Síndrome de Down.
O apoio dos seus familiares no processo de transição delas na inclusão da
rede regular de ensino é fundamental. A facilidade ou a dificuldade que essas famílias
enfrentam deve ser do conhecimento da escola e o esforço realizado durante esse
processo de inclusão, planejando e criando maneiras de incluir esses pequenos,
devem ser compartilhados com os pais.
Essa parceria escola família é fundamental para auxiliar essas crianças, que se
tornarão adultos e poderão futuramente ser inseridos no mercado de trabalho. Sabese que o caminho é árduo, porém essas adversidades podem ser desmistificadas e
entendidas, pois, se há um estímulo, esse processo de ensino-aprendizagem pode
chegar a um ponto positivo, em que essa criança se torne um adulto incluído no
sistema escolar e assim possa frequentar todos os ambientes.
No entanto, também se notou que a criança que não tem esse apoio, demora
mais para alcançar um resultado, pois, como já foi citado, é uma tarefa que exige
esforço dos pais para chegar a falar sem dificuldade, andar e realizar outras atividades
que se deixadas de lado prejudicarão a criança em seu desenvolvimento. Concluiu-se
que a estimulação precoce é importante, o professor da educação infantil necessita
estar mais bem preparado para atender as crianças com Síndrome de Down e o apoio
da família é essencial nesse processo de construção.
Este estudo representa um pequeno trecho do caminho que pode ser mais bem
estudado por outros pesquisadores, especialmente professores, pais, e profissionais
da saúde, que tenham interesse em conhecer mais sobre a Síndrome de Down e suas
particularidades, dentro de uma sociedade inclusiva.
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O que se faz preciso é a interação de todos nesse processo do novo, integrar
e conhecer mais o que falta para melhorar essa educação e buscar através de
parcerias construir um bom trabalho, nossa sociedade ainda é preconceituosa quanto
a qualquer síndrome, por falta de conhecimento, desprezam essas pessoas
abandonando e assim ficam literalmente jogadas, em abrigos esperando alguém, mas
é preciso mais campanhas de integração por parte de todos e mostre que a pessoa
que tem síndrome de Down é sim capaz de realizar todas às atividades, basta receber
uma dose de estímulo, para que seu processo de construção se inicie, mas depende
do apoio do conjunto como um todo.
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APÊNDICE A – TCLE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012, MS.
Prezado (a) Senhor (a)
Esta pesquisa é sobre A CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN E SUA INCLUSÃO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL e está sendo desenvolvida por Marta lúcia Ferreira da Silva do Curso de.
Mestrado em Educação da LOGOS UNIVERSITY INTERNATIONAL – UNILOGOS®, sob a orientação
do(a) Prof(a) . Dra. Ana América Magalhães Ávila Paz.
Os objetivos do estudo são A finalidade deste trabalho é contribuir para analisar o processo
de inclusão de crianças com Síndrome de Down nas escolas públicas do estado de Goiás no município
de Novo Gama e na cidade de Taguatinga no Distrito Federal, verificar os recursos que podem ser
utilizados na Educação Infantil do Ensino Fundamental; realizar uma escuta sensível das crianças com
Síndrome de Down, auxiliada pelos pais; comparar as competências de um grupo de crianças com
Síndrome de Down e outro grupo de crianças típicas, ao realizar uma atividade de aprendizagem na
Educação Infantil; Conhecer a opinião dos professores que lecionam no ensino regular sobre a inclusão
ou não de alunos com Síndrome de Down na educação infantil com a finalidade de investigar como o
processo de inclusão ocorre no DF e seu entorno.
Solicitamos a sua colaboração para a participação na pesquisa de campo que será
realizada por meio de entrevistas e observação, como também sua autorização para apresentar os
resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista científica nacional e/ou
internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto.
Informamos que essa pesquisa não acarretará nenhum tipo de risco ou contratempo para os
participantes.
Esclarecemos que sua participação (ou a participação do menor ou outro participante pelo
qual ele é responsável) no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer
as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso decida não
participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano,
nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição (se for o caso). Os
pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em
qualquer etapa da pesquisa.
______________________________________
Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável
Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como
será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu
consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na
investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou ciente
que receberei uma via desse documento.

Miami, FL , ____de _________de _________

Impressão dactiloscópica

_____________________________________________
Assinatura do participante ou responsável legal
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Contato com o Pesquisador (a) Responsável:
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador
(a) ---------Telefone: ---------- ou para o Comitê de Ética da Logos University International –
www.unilogos.org / contact@unilogos.org

80

APÊNDICE B – Questionários

Questionário 1: Aplicado aos alunos

1. O que vocês gostam de fazer na escola?
2.
3.
4.
5.

O que vocês não gostam aqui da escola?
O que vocês fazem juntos?
Quais as brincadeiras que vocês gostam de brincar aqui?
Vocês precisam de alguma ajuda para realizar alguma atividade?

Questionário 2 aplicado à professora 1

1- Como essas crianças são consideradas?
2- Como você educadora reconhece a Síndrome de Down? Como desenvolver o
processo de ensino aprendizagem?
3- Quais os reflexos de uma criança com Síndrome de Down?
4- O profissional está preparado para receber na rede regular de ensino crianças com
Down?
5- É possível aprender a ler e a escrever? Como pode ser esse processo dentro da
educação infantil?
6- Aqui nessa escola qual a modalidade de aprendizagem utilizada?
7- Essas crianças atrapalham o desenvolvimento das outras crianças do
desenvolvimento típico normal?
8- Qual a rotina aqui na escola?
9- Existe participação dos pais?
Questionário 3 aplicado à professora 2

1- Aqui na unidade escolar da cidade Novo Gama, como essas crianças se
comportam?
2- Como você orientadora da sua classe avalia os reflexos na Educação Infantil?
3- Como educadora, você gosta de trabalhar com essas crianças?
4- E os pais, como veem seu trabalho?
5- E o que eles gostam de fazer na sala e intervalo?
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