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RESUMO  

Apresenta neste artigo a abordagem de aspectos teóricos e práticos sobre a independência social 

dos alunos com Síndrome de Down, e a motivação recebida desde bebês até a vida adulta. A 

inclusão dos alunos vem sendo conquistada graças as leis implementadas, defendendo todas as 

pessoas com necessidades especiais e garantindo a elas inúmeros direitos. Esta mesma inclusão 

garante hoje a inserção das pessoas com Síndrome de Down nas escolas regulares e no ambiente 

social. Analisando amplamente, as características físicas são, na sua maioria, iguais. No entanto, 

cada pessoa se desenvolve de forma particular, sendo necessário levar em consideração o grau 

de deficiência, os estímulos recebidos, o ambiente em que vive, entre outros.  A Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE é, atualmente, a instituição responsável em atender e 

estimular os alunos com necessidades especiais, auxiliando-os em seu desenvolvimento físico 

e psicológico, bem como orientar as famílias sobre o trabalho contínuo que devem realizar em 

casa. Hoje as crianças têm estímulos diversos e acompanhamento frequente de profissionais, 

além da presença constante da família na vida dos mesmos, buscando resultados cada vez mais 

promissores, iniciativas estas que não eram vistas com frequência antigamente, o que interferiu 

consequentemente em um possível ingresso no mercado de trabalho. Chahira Kozma destaca a 

mudança do cromossomo 21, gerando a Síndrome de Down e afirma que é um fator que ocorre 

igualmente em todas as raças, grupos étnicos e classes socioeconômicas. As autoras Ana Pires, 

Daiana Bonfim e Lana Bianchi trazem a importância da inclusão das pessoas com Síndrome de 

Down no mercado de trabalho, as dificuldades que enfrentam e os avanços existentes.  

Palavras-chave: Síndrome de Down; Independência Social; Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE).  

  

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO   

As pessoas com necessidades especiais sofrem, em alguns casos, não somente no meio 

escolar, mas também no ambiente familiar e social o desconhecimento, o preconceito, a não 

aceitação e a discriminação.  

O papel da escola na inclusão e independência social da criança com Síndrome de Down 

foi o tema escolhido por ser muito questionado em relação à capacidade que essas pessoas têm 

em se desenvolver pessoalmente e socialmente, crescer financeiramente e alcançar sua 

independência, tendo a escola e a família um papel fundamental neste processo.    

 Diante dos fatores citados, o objetivo deste artigo é responder a seguinte questão: Como a 

escola pode garantir a inclusão de alunos com Síndrome de Down de maneira a 

alcançarem sua independência social?  

 A fim de alcançar o objetivo proposto pesquisou-se em livros e artigos assuntos que 

envolvessem a Síndrome de Down, proporcionando uma introdução sobre o tema, assim como 

características específicas de desenvolvimento das pessoas com Síndrome de Down. Também 

foi observado até que ponto a escola e os professores transmitem aos alunos com Síndrome de 

Down segurança para que percebam que são capazes de alcançar sua independência no meio 

social. Indagou-se junto aos pais como lidam com assuntos relacionados à independência dos 

filhos com Síndrome de Down e como se relacionam com eles no ambiente familiar, foi 

analisado teoricamente como a sociedade se comportaria diante de pessoas com Síndrome de 

Down que almejam se casar, abrir seu próprio negócio, trabalhar em estabelecimentos, e qual o 

seu posicionamento em frequentar locais com funcionários com esta síndrome. Foi averiguado 

se o mercado de trabalho tem interesse e está preparado para receber e empregar pessoas com 

Síndrome de Down, garantindo a eles os mesmos direitos que os demais colaboradores.  

Diante disso, no primeiro momento realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o 

tema, buscando aprofundamento sobre a Síndrome de Down, o surgimento da mesma e quais 

os estímulos necessários para que uma pessoa com esta síndrome alcance sua independência.   

   Segundo Fonseca (2002, p.32), a pesquisa bibliográfica:  

[...] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas 

por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto [...].   

 Nesse sentido leu-se o artigo “Avaliação do desenvolvimento motor em crianças com Síndrome 

de Down” (2016) dos autores André Soares Trindade e Marcos Antonio do Nascimento que 

busca relatar as características físicas, fisiológicas, cognitivas e psicomotoras das crianças com 

Síndrome de Down.   

Ainda com esse intuito trabalhou-se com o artigo “O que é Síndrome de Down” (2016) 

de Chahira Kozma, trazendo um pouco da história e características das pessoas com Síndrome 

de Down.  

Também foram utilizados conceitos do livro produzido pelos criadores do Movimento 

Down¹ (2015), que traz um guia de estimulações para se trabalhar com crianças com Síndrome 

de Down – SD, com a utilização de métodos e estratégias para o seu desenvolvimento.   

Foram trabalhados os conceitos das autoras Jamille Henrique Tsuda e Barbara 

Margaret Freitas de Souza a partir do artigo “O papel socializador da família da criança e 



adolescente com Síndrome de Down” (2015) relatando como pode se dar a socialização dessas 

crianças no âmbito escolar e social.  

 Seguindo o mesmo raciocínio foram utilizados relatos e conceitos do autor Rildo Barros 

Ferreira presentes no artigo, “A inclusão da criança com Síndrome de Down na escola no 

Brasil” (2007). Relatando como acontece a inclusão e como professores, pais e alunos devem 

agir diante de tal situação.  

A utilização da monografia “Educação escolar da criança com Síndrome de Down” 

(2003) da autora Jéssica Aparecida Jung Catafesta, também foi levada em consideração na 

medida em que busca mostrar além do histórico da Síndrome de Down e a sua inclusão e 

desenvolvimento no meio escolar, as suas dificuldades, obstáculos e estímulos.   

  O artigo de Ana Patrícia Beltrão Bastos, também segue o mesmo sentido, o qual caracteriza e 

evidencia as capacidades e dificuldades que alunos com Síndrome de Down apresentam.  

Conceitos das autoras Flávia Mendonça Rosa Luiz, Luzia Iara Pfeifer, Silvia Regina 

Ricco Lucato Sigolo e Lucila Castanheira Nascimento foram trabalhados e reforçam a 

importância que a inclusão escolar tem na vida dessas crianças.    

Foram explorados também os conhecimentos da autora Maria Teresa Eglér Mantoan, 

que, em seu livro, busca esclarecer o que é uma inclusão escolar, como acontece, como que os 

profissionais da educação devem agir em relação a tal situação. Estes conceitos estão em seu 

livro: “Inclusão escolar; o que é? Por quê? Como fazer?” (2006).   

Também foram utilizados os estudos da autora Rosita Edler Carvalho, que busca mostrar 

como deve ser uma educação inclusiva, além de dar dicas e embasamento aos profissionais da 

educação que estão diretamente envolvidos com a inclusão de alunos portadores de alguma 

deficiência.   

O artigo “Inclusão social da pessoa com Síndrome de Down: uma questão de 

profissionalização” (2007) das autoras Ana Pires, Daiana Bonfim e Lana Bianchi, foi utilizado 

com o intuito de mostrar a importância da inclusão das pessoas com /Síndrome de Down no 

mercado de trabalho, as dificuldades e também avanços que já aconteceram.  

  No segundo momento foi feita a pesquisa de campo nos ambientes familiar e escolar, 

analisando os estímulos que as pessoas com Síndrome de Down recebem nestes espaços.   

Foram realizadas entrevistas com professores de Atendimento Educacional 

Especializado – AEE, professores do ensino regular, com os pais das pessoas com esta 

necessidade especial e também com representantes da sociedade civil.   

 A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação 

diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais 

direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, ou 

ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem documentadas.  (GONSALVES, 
2001, p.67).  

 No terceiro momento, após a pesquisa de campo, foram analisados os dados obtidos, elencando 

os mais relevantes, facilitando assim o quarto momento.  

 No quarto momento foi elaborado o relatório com as informações obtidas. Segundo Beltrão 

(2003, p.37), “[...] relatório é uma descrição de fatos passados, analisados com objetivo de 

orientar o serviço interessado ou o supervisor imediato, para determinada ação”.  

  



  

  

_______________________________  

1. “[...] O Movimento Down foi criado em 21/3/2012 para reunir conteúdos e iniciativas que colaborem 

para o desenvolvimento dessas potencialidades e que contribuam para a inclusão de indivíduos com 

síndrome de Down e deficiência intelectual em todos os espaços da sociedade.” (MOVIMENTO 

DOWN, 2012)  

  

2. HISTÓRIA DA SÍNDROME DE DOWN  

A palavra síndrome sempre esteve ligada a pensamentos preconceituosos como 

pessoas deformadas, doenças transmissíveis e a falta de informação auxiliava muito nessa 

concepção. Os estudos e diversas formas de buscar entender sobre o assunto permitem que o 

percentual seja menor hoje, no entanto, infelizmente, ainda não deixou de existir.   

De acordo com Trindade e Nascimento (2016) o médico britânico John Langdon 

Down, através de seus inúmeros estudos, foi a primeira pessoa a escrever sobre a Síndrome de 

Down de forma clínica, em 1866, momento em que escreveu e detalhou sobre sua definição. O 

Nome Síndrome de Down é considerado uma homenagem ao médico por sua descoberta e por 

seus esforços.  

Segundo os autores citados anteriormente, após os estudos realizados pelo médico John 

Langdon Down, outros pesquisadores iniciaram seus trabalhos, por volta de 1930, buscando 

perceber e entender a ligação da Síndrome com alterações cromossômicas. O geneticista 

francês, Jérôme Lejeune, mais precisamente em 1959, através de seus estudos realizou a 

descoberta do cromossomo 21, o qual é considerado cromossomo extra e que, 

consequentemente, origina a Síndrome de Down. Com base em dados o geneticista Stylianos 

E. Antonarakis definiu a data de 21 de março como o Dia Internacional da Síndrome de Down, 

pois, o mês de março está relacionado aos três cromossomos existentes no par 21. A data ganhou 

importância e passou a ser comemorada por 193 países-membros da Organização das Nações 

Unidas - ONU, além de estar registrada em seu calendário oficial, demonstrando como é 

importante as pessoas lutarem pelos seus direitos, que os mesmos sejam igualitários e, que o 

bem estar e a inclusão das pessoas com Síndrome de Down na sociedade seja uma causa 

defendida por todos.   

Kozma (2007) através de seus estudos cita a alta porcentagem do aborto espontâneo 

relacionando-o, em sua maior parte, a alterações existentes nos cromossomos, levando em 

consideração que, durante a formação do embrião, pequenas partes do material cromossômico 

são perdidas e o mesmo não consegue se desenvolver.  

 [...] Mais de 50% de todos os abortos espontâneos, durante o primeiro trimestre de 

gestação, têm alterações cromossômicas. Na população geral, a incidência de alterações cromossômicas é 

aproximadamente cinco em mil nativivos ou 0,5%. No entanto, em crianças com deficiência mental e defeitos 

congênitos múltiplos, essa incidência eleva-se para entre 8 e 14%. (KOZMA, 2007, p. 20) “A síndrome de 

Down, a alteração cromossômica mais comum entre os humanos, é a única que geralmente 

permite o desenvolvimento do embrião” (KOZMA, 2007, p. 16). Uma pessoa nasce com 

Síndrome de Down dentro de 700 a 800 nascimentos, sendo uma síndrome considerada sem 

extinção, pois, esta alteração pode acontecer em todas as raças, classes sociais e em todos os 

países, ocorrendo anormalidades que afetam o crescimento e desenvolvimento do feto, onde o 

cromossomo 21 é separado de forma incorreta, sendo gerado três ao invés de dois e, o resultado 

final é a criação de 47 cromossomos e não 46, considerado o normal.  



 [...] Anualmente, nascem mais de 6 mil bebês com síndrome de Down nos Estados 

Unidos, e alguns milhares mais em outros países. Essa síndrome ocorre igualmente 

em meninos e meninas. É um dos defeitos congênitos mais comuns, apresentando-se 

em todas as raças, grupos étnicos, classes socioeconômicas e nacionalidades. Pode 

acontecer a qualquer pessoa (KOZMA, 2007, p. 15).  

A Síndrome de Down recebe também o nome de trissomia 21 e, esta trissomia ou 

síndrome divide-se em três tipos diferenciados: trissomia por não-disjunção, translocação e 

mosaicismo.   

A Síndrome de Down por não disjunção pode ser considerada a mais comum e  

demonstra que a criança tem, em todas as suas células, um cromossomo 21 extra. 

“Cerca de 95% dos bebês com Síndrome de Down têm trissomia por não disjunção” (KOZMA, 

2007, p.22).   

A Síndrome de Down por translocação diferencia-se da Síndrome de Down por não 

disjunção devido ao fato de que, nesta classificação o cromossomo extra se encontra conectado 

a outro cromossomo, podendo ser o 14 ou o 21, e não está presente em todas as células como o 

anterior. A porcentagem de casos existentes, no entanto é inferior, 1/3 ou, mais precisamente, 

25% das translocações ocorrem naturalmente, durante a fertilização. “Estima-se que entre 3 a 

4% dos bebês com Síndrome de Down tem trissomia do 21 por translocação” (Kozma, 2007, 

p.23).   

Ainda segundo o autor citado anteriormente a Síndrome de Down por mosaicismo é a 

síndrome considerada mais anormal, estando presente em apenas 1% das pessoas com Síndrome 

de Down, na qual as células apresentam somente um cromossomo 21 extra e, o material genético 

também é considerado normal, se destacando apenas por existir em quantidade demasiada. A 

pessoa com Síndrome de Down é considerada semelhante a outras pessoas consideradas 

normais, pois, a mesma tem somente o par cromossômico 21 modificado. Os demais, por sua 

vez, funcionam normalmente.  

Kozma (2007) relata que a Síndrome de Down está ligada a idade dos pais, mais 

especificamente, a idade da mãe, que corre um risco maior quando decide engravidar com idade 

superior a 35 anos. É importante ressaltar que é uma síndrome que está presente em todas as 

idades, porém, destaca-se em mulheres com idade mais avançada.   

Exames pré-natais, como a ultrassonografia ou ecografia são considerados de suma 

importância na descoberta da síndrome com a criança ainda sendo gerada no ventre. Se 

alterações forem percebidas o médico responsável pela gestante pode pedir que sejam realizados 

exames como a amniocentese e a alfa-fetoproteina, O 1° é um procedimento realizado na 16° 

semana de gestação, utilizando uma agulha fina para a retirada de líquido amniótico e análise 

dos cromossomos,  O 2° é um exame sanguíneo realizado entre a 15° e 20° semana de gestação. 

Possibilidades como o tempo de gestação, presença de gêmeos, entre outros fatores também 

precisam ser analisados.  

A Síndrome de Down pode ser descoberta antes ou depois que a criança nasce e, caso 

a descoberta não seja realizada antes do nascimento, o médico responsável deve analisar se o 

recém-nascido possui diferença no tônus muscular, na face, pescoço, mãos e pés. De acordo 

com Kozma (2007), “o conjunto dessas características dá início às suspeitas do médico. Depois 

de examinarem o bebê, os médicos geralmente irão solicitar estudos cromossômicos, para 

confirmar o diagnóstico”.  



O tônus dos bebês com Síndrome de Down é considerado baixo e os músculos são 

relaxados, comprometendo movimentos simples, como: rolar, sentar e caminhar, além de 

comprometer a mastigação de alimentos sólidos. Na busca de melhorar o desenvolvimento dos 

músculos é preciso que a criança receba o acompanhamento fisioterapêutico desde bebê. Este 

acompanhamento pode ser realizado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 

APAE, que fornece o atendimento às crianças.  

A face apresenta características da Síndrome de Down no nariz, que é menor, com vias 

nasais menores que congestionam com facilidade; nos olhos que são inclinados para cima e 

demonstram maior probabilidade a terem deficiência visual; na boca, que é pequena, com o céu 

da boca profundo e língua aparentemente maior que o normal; nos dentes, que são pequenos e 

fora da ordem usual e nas orelhas, que são pequenas e com vias auditivas menores.   

A criança com Síndrome de Down possui como característica a parte posterior da 

cabeça mais achatada, o pescoço mais curto e a área mole da cabeça (fontículos) maior, que 

consequentemente, leva mais tempo para fechar completamente, os pés e as mãos menores, com 

dedos mais curtos, pele manchada, cabelos finos, lisos e esparsos, além de alcançar a estatura 

final em torno 15 anos e possui medida de 1,57 metros para rapazes e 1,37 metros para moças.   

Essas características podem diferenciar-se, pois, cada criança é única, com sua própria 

personalidade, talentos e ideias, além de ter a aparência de seus pais, irmãos e irmãs.   

 Kozma (2007) defende que cada criança com Síndrome de Down possui seu próprio tempo 

para desenvolvimento e que o mesmo é mais lento em relação às crianças consideradas normais. 

Afirma que é de suma importância o acompanhamento do fisioterapeuta, além de muito 

estímulo, utilizando ambientes e objetos que lhes chamem atenção e lhes agradem.   

 Abaixo segue uma tabela demonstrando o tempo que uma criança considerada normal e que 

uma criança com Síndrome de Down demoram em realizar determinada atividade, 

respectivamente:  

Evento  Idade típica  Idade em pacientes com Síndrome de Down  

 
Habilidades motoras / Motricidade grossa  

Sentar sozinho  5 a 9 meses  6 a 30 meses  

Engatinhar  6 a 12 meses  8 a 22 meses  

Ficar em pé  8 a 17 meses  1 a 3,5 anos  

Andar sozinho  9 a 18 meses  1 a 4 anos  

 
Linguagem  

Primeira palavra  1 a 3 anos  1 4 anos  

Frases de duas palavras  15 a 32 meses  2 a 7,5 anos  

 
Social / Independência  

Sorriso em resposta  1 a 3 meses  1,5 a 5 meses  



Desmame  7 a 14 meses  10 a 24 meses  

Bebe do copo sem ajuda  9 a 17 meses  12 a 32 meses  

Usa a colher  12 a 20 meses  13 a 39 meses  

Controle do intestino  16 a 42 meses  2 a 7 anos  

Se veste sozinho  3,25 a 5 anos  3,5 a 8,5 anos  
             Fonte: Minuto Saudável, 2017. Acesso em: 04 de maio de 2018.   

  

3. DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULOS DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE 

DOWN  

Para que a criança consiga chegar a alguma fase de desenvolvimento ela precisa ser 

estimulada. Para que isso aconteça é necessário que essas crianças tenham estímulos constantes 

e adequados. De acordo com o livro “Guia de Estimulação para crianças com Síndrome de 

Down”, criado por autores do projeto Movimento Down. (2015, p.10):  

As crianças com síndrome de Down possuem um grande potencial a ser desenvolvido. 

Elas precisam, contudo, de mais tempo e estímulo da família, de especialistas e de 

professores para adquirir e aprimorar suas habilidades. Aspectos físicos e médicos 

influenciam no desenvolvimento da capacidade motora e de comunicação dessas 

crianças.  

O brincar é uma excelente ferramenta de estímulo de desenvolvimento para as crianças, 

principalmente as portadoras de síndrome de Down.  

Mais do que uma ferramenta para o estímulo, o brincar é uma condição essencial para 

o desenvolvimento da criança. Através da brincadeira, estimula-se a aquisição e o 

aprimoramento de capacidades importantes, como a interação com o meio, a atenção, 

a memória, a imitação, a imaginação, a organização, os limites, as ordens, o 

compartilhar. (MOVIMENTO DOWN, 2015, p.14).  

O apoio escolar e familiar juntamente com os profissionais específicos, são essenciais 

para que o desenvolvimento dessa criança ocorra de forma significativa e contínua como citado, 

assim como cita no livro “Guia de Estimulação para crianças com Síndrome de Down”:   

Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos são profissionais que 

contribuem quando um desafio físico ou mental interfere na capacidade de se 

comunicar e realizar as tarefas do dia a dia. No caso das crianças, isso inclui tomar 

banho, se vestir, comer, brincar e realizar atividades escolares. (MOVIMENTO 

DOWN, 2015, p.14).   

Cada estímulo criado e aplicado por profissionais ou mesmo a família, nessas crianças 

desde bebês são muito válidos para que ela venha a se desenvolver com mais facilidade. 

Como diz Tsuda, Henrique e Souza (2015 p.11):  

Crianças com síndrome de Down precisam ser estimuladas desde o nascimento, para 

que sejam capazes de vencer as limitações que essa alteração genética lhes impõe. 

Como têm necessidades específicas de saúde e aprendizagem, exigem assistência 

profissional multidisciplinar e atenção permanente dos pais, com o objetivo de 

habilitá-las para o convívio e a participação social.   

  



4. INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO NAS ESCOLAS REGULARES DE ENSINO  

A inclusão é um processo educacional em que todos os alunos inclusive os com 

deficiência devem ser educados juntos, na idade adequada, com o apoio necessário e 

frequentando escolas de ensino regular. Em busca de garantir que a inclusão aconteça surge a 

declaração de Salamanca em 1994.   

Um objetivo importante da educação é aproveitar ao máximo a capacidade da criança 

com Síndrome Down de interagir e relacionar-se com as demais pessoas de forma 

natural. Aprender a aplicar as habilidades sociais requer um ensinamento concreto ao 

longo da vida, quando menores os pais são o modelo copiado e imitado.                     

(BARROS, 2007, p.6).  

É preciso ensinar aos poucos, conforme suas capacidades aparecem, e elas vão 

evoluindo, os conteúdos vão sendo introduzidos. A interação entre colegas e outras pessoas 

ajudam da inclusão dessas crianças no meio escolar e social, ela se sente mais confiante em 

realizar tarefas e atividades sabendo que os colegas, família e professores confiam nela. 

Catafesta (2003, p.38), diz que:   

A criança com deficiência precisa ser ensinada por meio de um currículo comum a 

todos e não apenas ser treinada a realizar atividades naturais do ser humano que são 

as capacidades básicas como os cuidados consigo mesmo, o desenvolvimento 

perceptivo-motor e assim por diante.  

Estimular a independência e o convívio com os demais são tarefas importantes para que 

os pais possam trabalhar com seus filhos auxiliando a inclusão dos mesmos.   

O portador da Síndrome de Down é capaz de compreender suas limitações e conviver 

com suas dificuldades, 73% deles tem autonomia para tomar iniciativas, não 

precisando que os pais digam a todo o momento o que deve ser feito. Isso demonstra 

a necessidade/possibilidade desses indivíduos de participar e interferir com certa 

autonomia em um mundo onde normais e deficientes são semelhantes em suas 

inúmeras diferenças. (BASTOS 2007).  

Como citam Luiz e outros (2012, p.651 e 652):  

Os profissionais da APAE, que acompanharam a criança com Síndrome de Down 

desde o nascimento, também podem colaborar, orientando escolas e professores a 

respeito das particularidades e do desenvolvimento de cada uma delas. Além disso, o 

diálogo entre os profissionais da instituição especializada e os professores vai 

possibilitar a continuidade da atenção e do trabalho desenvolvido até o momento da 

transição da escola especial para a escola comum.  

Segundo Mantoan (2006, p.42): “Os professores se queixam de não estar preparados ou 

não ter sido preparados para o processo de inclusão escolar. Outros estudos também mostram o 

despreparo do professor e a falta de capacitação para atender à diversidade dos alunos”.   

Os profissionais da educação, assim como todos os que o dão suporte devem estar 

preocupados com sua formação e não esperar apenas por incentivos. É preciso sempre buscar 

novos conteúdos e conceitos para trabalhar em sala de aula, para que a inclusão de fato aconteça.    

Como cita Catafesta (2013, p.40):   

No processo de mediação na escola, o professor possui o papel fundamental, mas as 

demais crianças são essenciais para o aprendizado coletivo. Os pares da escola 

possibilitam trocas de experiências, questionamentos, até mesmo modelos de conduta 

que auxiliam o desenvolvimento da criança com deficiência, por isso, a defesa da 

inclusão escolar.  



A inclusão na escola traz grandes benefícios e avanços para o desenvolvimento da fala, 

da relação com as outras pessoas, além de possibilitar à criança, no futuro, o ingresso 

acadêmico. A escola deve estar preparada para receber alunos com necessidades especiais, 

proporcionando um ambiente acessível para esses alunos, e inserir no Projeto Político 

Pedagógico – PPP, para que os conteúdos escolares sejam adaptados e ensinados da melhor 

forma, buscando sempre a aprendizagem para todos os alunos.   

A escola deve ser, também, o espaço da alegria, onde os alunos possam conviver, 

desenvolvendo sentimentos sadios em relação ao “outro”, a si mesmos e em relação 

ao conhecimento.  Para tanto a prática pedagógica deve ser inclusiva, no sentido de 

envolver a todos e a cada um, graças ao interesse e à motivação para a aprendizagem. 

(CARVALHO, 2004, p.32).  

  

5. INCLUSÃO DE PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN NO MEIO SOCIAL  

Algumas pessoas têm pouco conhecimento sobre como essa Síndrome surge e de que 

eles são capazes de viver independentemente, assim como qualquer outra pessoa. Por essa 

razão, muitas vezes, o preconceito com portadores da Síndrome de Down acontece. Na verdade 

o que se deve lembrar é que eles possuem um tempo maior para se desenvolver em relação às 

demais crianças.   

É preciso respeitar o espaço de tempo de cada um. A sociedade precisa entender que 

diferença não é sinônimo de incapacidade. Assim como citam Pires, Bonfim e Bianchi (2007, 

p. 204):  

A existência da discriminação impede qualquer tipo de igualdade, seja ela acometida 

por preconceito, desconhecimento, desinteresse e negligência governamental e 

privada, ou ainda, a passividade de algumas pessoas com deficiência, e que acabam 

por torná-las incapazes de enxergarem-se como sujeitos de transformação da sua 

própria realidade.  

  

A inclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho já é garantida pela lei nº 

8.213, de 1991, no artigo 93. Porém apenas a lei no papel não funciona, é preciso que na prática 

aconteça. Não basta colocá-la em um emprego, para se adequar à lei, sem se preocupar com a 

verdadeira inclusão e crescimento dessas pessoas. Como citam as autoras Pires, Bonfim e 

Bianchi (2007, p. 204):  

Como se nota, a inclusão social é um processo que depende não apenas da aprovação 

de leis. Vai muito além, há a necessidade de cursos profissionalizantes, voltados para 

a capacitação de pessoas com deficiência, empresas interessadas e comprometidas 

com a adesão dessa mão de obra, projetos e verbas públicas e privadas, para que o 

direito de todo e qualquer cidadão, possa ser efetivamente cumprido; pois cidadão, 

independente de suas particularidades, é antes de tudo um ser humano.  

A inserção e inclusão de pessoas com Síndrome de Down no mercado de trabalho não 

existe somente para que a lei possa ser cumprida, mas sim para dar continuidade e concretizar 

os estímulos praticados desde o nascimento da criança. E assim como citam as autoras Pires, 

Bonfim e Bianchi (2007, p. 205):   

A ausência de estímulos na Síndrome de Down significa regressão, até mesmo na fase 

adulta, porque frágeis conexões neuronais podem diminuir por falta de estimulação; o 

trabalho realizado, desde os primeiros anos de vida, pode ser perdido se o jovem não 

tiver atividades ou programas de manutenção que favoreçam o desenvolvimento das 

aprendizagens adquiridas.  



A inclusão profissional contribui para uma melhor qualidade de vida, também para sua 

independência social. Muitos adultos com a Síndrome são capazes de trabalhar e se manter 

financeiramente de forma independente, até mesmo casarem e viverem sozinhos.   

  

6. INDEPENDÊNCIA SOCIAL DAS PESSOAS COM SINDROME DE DOWN: 

POSSÍVEIS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS   

Em busca de concretizar a pesquisa teórica foi realizada uma pesquisa prática, que 

envolveu conversa, observação de campo e questionário.   

O momento foi evidenciado com uma conversa realizada com a fonoaudióloga, na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Venda Nova do Imigrante, no dia 

13 de Setembro de 2018. A mesma falou sobre a rotina e a quantidade de alunos diagnosticados 

com Síndrome de Down que frequentam a APAE.  

  No município de Venda Nova do Imigrante a APAE é a única instituição responsável pelo 

acompanhamento e desenvolvimento das pessoas com Síndrome de Down, não existindo outro 

órgão ou instituição responsável pelos mesmos.    

Atualmente a APAE de Venda Nova do Imigrante atende 15 pessoas diagnosticadas com 

síndrome de Down.   

A fonoaudióloga preferiu, ao invés de realizar a entrevista, produzir um texto a partir 

das perguntas que seriam feitas. Abaixo segue o que ela escreveu:   

 A criança ingressa na instituição, normalmente nos primeiros meses de vida, quando 

é encaminhado pelo pediatra, na maioria das vezes, com o quadro sugestivo de 

Síndrome de Down, sendo investigado para conclusão de diagnóstico pelo geneticista 

(especialista que se dedica ao estudo da genética) através do exame cariótipo (exame 

que busca detectar possível alteração genética, analisando os cromossomos e 

garantindo uma gestação saudável).   

  

A família é acolhida na instituição e, é realizada uma entrevista com a 

assistente social, a qual agenda uma avaliação integrada com a equipe (fisioterapeuta, 

fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional e educadora física). Através desta 

avaliação se observa o desenvolvimento da criança e se define as necessidades de 

atendimentos. Após completar três meses de idade (após ter tomado todas as vacinas 

essenciais até a idade) a criança começa a receber atendimento fisioterápico, 

geralmente duas vezes por semana, e a família (pais/ responsáveis) recebem 

atendimento psicológico em grupo semanal.   

   

O acompanhamento da criança é realizado pelos demais setores, onde a educadora 

física realiza os trabalhos de natação a partir de seis meses de idade, enquanto a família 

recebe orientações fonoaudiológicas e da terapeuta ocupacional sobre estimulação 

sensorial, de linguagem e consistência alimentar. Ao completar 12 meses de idade a 

criança é inserida no atendimento fonoaudiológico e reavaliada pelo setor de terapia 

ocupacional, retornando ao atendimento, caso necessário. O usuário permanece nos 

acompanhamentos de fisioterapia e natação até inicio de marcha e continua nos 

demais setores até atingir os objetivos necessários.   

  

A escolarização da criança com Síndrome de Down no município acontece desde os 

primeiros anos de vida, a partir da creche, e a APAE por meio de seus profissionais, 

oferece todo suporte para a inclusão, por meio de orientações e acompanhamento do 



desenvolvimento de cada criança individualmente na escola. Ao completar 17 anos de 

idade, caso a família tenha interesse, é oferecido para o público adolescente e adulto 

oficinas disponibilizadas diariamente na instituição, como por exemplo, educação 

física, artes manuais, zumba, karatê, capoeira, informática, musica, teatro, programa 

de psicomotricidade e de autodefensoria.   

  

Após a conversa foi realizada a observação das oficinas, momento em que foi possível 

perceber que a maior parte dos alunos com Síndrome de Down frequentam as oficinas de dança 

e capoeira, sendo mínima a quantidade de alunos que participam das artes manuais.  Segundo a 

assistente social da APAE, “[...] os materiais confeccionados nas artes manuais ficam para 

exposições na própria instituição ou os alunos levam para casa. Afirma ainda que a instituição 

não possui projetos com intuito de capacitar os alunos para, futuramente, ingressarem no 

mercado de trabalho devido ao município ser pequeno e o mercado de trabalho ainda não estar 

preparado para receber essas pessoas, sendo assim, a capacitação se torna desnecessária”.  

Finalizada a observação e entrevista com a assistente social, foi direcionado aos pais um 

questionário. Eles relataram que encontram dificuldades para ajudar no desenvolvimento de 

seus filhos, que estes são dependentes e possuem seu próprio tempo para se desenvolverem, 

demonstrando diferenças em relação a outras crianças.  

Uma mãe citou que seu filho de dois anos de idade frequenta a APAE, a escola de ensino 

regular e recebe acompanhamento virtual de uma especialista em Síndrome de Down de São 

Paulo, que, utilizando exercícios específicos, avalia a pré-alfabetização da criança através de 

vídeos realizados pela mãe. Outros pais também disseram que buscam estimular a autonomia e 

independência utilizando os direcionamentos que recebem dos profissionais da APAE, 

trabalhando com brinquedos educativos (números, letras, nomes dos objetos, bichos, frutas), 

estimulando a realização de sua higiene pessoal de forma independente (escovar os dentes, 

tomar banho) e a alimentação, além de inseri-los nas escolas regulares e no convívio social, 

para terem contato com outras pessoas e eliminar o preconceito que eles percebem ser ainda 

existente.   

As entrevistas foram destinadas a todos os pais dos 15 usuários matriculados na APAE 

no momento, no entanto, houve retorno apenas de quatro pais cujos filhos são ainda crianças 

com, no máximo, cinco anos. Segundo a fonoaudióloga Cinthya Falquetto os pais dos jovens e 

adultos não participam da vida escolar dos seus filhos com a mesma intensidade de quando 

eram crianças. Estes, por sua vez, ao chegarem à adolescência começam a alcançar a própria 

independência, a qual é estimulada pelos pais, e passam a realizar algumas atividades sozinhos, 

como caminhar, ir a APAE e ir ao clube. Em contrapartida, os mesmos ainda moram com os 

pais e não trabalham de forma independente, ainda que existam leis que defendam a entrada no 

mercado de trabalho.  

Em entrevista com alguns membros da sociedade envolvidos no mercado de trabalho, 

foi possível perceber que a maioria contrataria pessoas com Síndrome de Down, porém, para 

cargos mais simples. Outros relataram que até realizariam a contratação caso este funcionário 

possuísse conhecimentos específicos para o cargo.   

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS    

  A APAE, trabalhando com profissionais qualificados, busca motivar os alunos que estão 

matriculados atualmente, enquanto bebês a alcançarem, posteriormente, sua possível 



independência, como realizar sua própria higiene pessoal, caminhar, se alimentar, se vestir. 

Segundo Cinthya Falquetto “[...] Por motivos diversos os adultos que frequentam hoje a APAE 

não possuíram o auxílio e motivação que são ofertados atualmente [...]”, o que reflete 

consequentemente na dependência dos mesmos em relação aos seus pais e a sociedade em geral.   

A APAE oferece diariamente diversas oficinas de lazer, na busca de entreter os jovens 

e adultos que não frequentam as escolas regulares. Na oficina de artes manuais os alunos com 

Síndrome de Down confeccionam quadros e artes em geral e estas ficam para exposição na 

própria instituição ou são levadas pelos próprios alunos para casa. Seria interessante e 

importante que a instituição analisasse a possibilidade de vender os materiais de artes manuais 

confeccionados pelos alunos e, posteriormente, conceder aos mesmos uma porcentagem do 

valor arrecadado nos trabalhos realizados por eles.  

Também poderiam pensar na possibilidade de ofertar cursos profissionalizantes com o 

objetivo de estimular os alunos a buscarem sua própria independência e ingressarem no mercado 

de trabalho. Talvez assim eles se sentissem motivados a trabalhar e ter seu próprio dinheiro e, 

consequentemente, buscariam maior independência com relação aos seus pais, alcançando 

resultados positivos, uma vez que serão estimulados e perceberão a capacidade que possuem de 

evoluir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

  

< http://acervo.plannetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=860>. Acesso em: 16 de 

maio de 2018  

<http://www.cenedcursos.com.br/upload/artigo_sindrome_down.pdf>. Acesso em: 06 de abril 

de 2018.  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382016000400577>. 

Acesso em: 07 de março de 2018.   

<https://acessibilidade.ufg.br/up/211/o/INCLUSÃO-ESCOLARMaria-Teresa-Eglér-

MantoanInclusão-Escolar.pdf?1473202907>. Acesso em: 15 de maio de 2018.  

Acessibilidade:  Editora  Moderna,  2003.  Disponível  em:  

BASTOS, Ana Patrícia Beltrão. Processo de inclusão dos Portadores de Síndrome de Down.  

CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva: do que estamos falando? Revista 

EducaçãoEspecial, 2005. Disponivel em:< 

https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/4395/2569>. Acesso em: 17 de março 

de 2018.  

CATAFESTA, Jéssica Aparecida Jung. Educação escolar da criança com Síndrome de Down. 

ROCA-  Repositório  de  Outras  Coleções  Abertas,  2013.  Disponível 

 em:  < 

http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4322/1/MD_EDUMTE_2014_2_44.pdf>.  Acesso 

em: 02 de abril de 2018.  

Educação Especial. Avaliação do Desenvolvimento Motor em Crianças com Síndrome de 

Down,  2016.  Disponível  em:  

FERREIRA, Rildo Barros. A inclusão da criança com Síndrome de Down na escola no Brasil. 

Cenedcursos, 2007. Disponível em:  

GUIA de Estimulação para Crianças com Síndrome de Down. Movimento Down, 2015. 

Disponível em: < http://www.movimentodown.org.br/desenvolvimento/guia-de-

estimulacaopara-criancas-com-sindrome-de-down/>. Acesso em: 27 de abril de 2018.  

KOZMA,  Chahira.  O  que  é  Síndrome  de  Down,  2007. 

 Disponível  em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382016000400577
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382016000400577
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382016000400577
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382016000400577
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382016000400577
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-6538&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-6538&lng=en&nrm=iso


<https://www.larpsi.com.br/media/mconnect_uploadfiles/c/a/cap_01_64_.pdf>. Acesso em: 23 

de abril de 2018.  

LUIZ, Flávia Mendonça Rosa. ET AL. Inclusão de crianças com Síndrome de Down. Scielo, 

2012. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/pe/v17n4/a11v17n4.pdf>. Acesso em: 04 de 

maio de 2018.  

MANTOAN, Teresa Eglér. Inclusão escolar; o que é? Por quê? Como fazer? 1ª Edição.  

MINUTOSAUDÁVEL. O que é Síndrome de Down, características, causas e sintomas, 2017. 

 Disponível  em:  <https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-

downcaracteristicas-causas-e-sintomas/>. Acesso em: 04 de maio de 2018.   

PIRES, Ana B. M; BONFIM, Daiana; BIANCHI, Lana C. A. P. Inclusão social da pessoa com 

Síndrome de Down: uma questão de profissionalização. Biblioteca virtual em saúde, 2007. 

Disponível em: < http://repositorio-racs.famerp.br/racs_ol/vol-14-4/ID237.pdf>. Acesso em: 

17 de abril de 2018.  

Planeta Educação, 2007. Disponível em: 17 de março de 2018.                                                                     

TRINDADE, André Soares; NASCIMENTO, Marcos Antônio do. Revista Brasileira de  

TSUDA, Jamille Henrique; SOUZA, Barbara Margaret Freitas de. O papel socializador da 

família da criança e adolescente com Síndrome de Down. Uniedu, 2013. Disponível em: 

<http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2017/02/Jamille-He.2013.pdf>. Acesso 

em: 14 de março de 2018.   

  

https://www.larpsi.com.br/media/mconnect_uploadfiles/c/a/cap_01_64_.pdf
https://www.larpsi.com.br/media/mconnect_uploadfiles/c/a/cap_01_64_.pdf
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
https://minutosaudavel.com.br/o-que-e-sindrome-de-down-caracteristicas-causas-e-sintomas/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-6538&lng=en&nrm=iso

