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INCLUSÃO DO ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

RESUMO- O trabalho apresenta uma discussão sobre o processo de inclusão dos portadores 
da síndrome de Down na educação básica. Dessa maneira, pretendemos apresentar uma 
análise através de uma apresentação bibliográfica que possa contribuir para o processo de 
inclusão e/ou adaptação para desenvolvimento dos portadores da síndrome de Down. O 
desenvolvimento neuropsicomotor do portador da síndrome de Down envolve esforços de 
vários profissionais, do poder público e dos familiares. No presente artigo iremos tratar do 
ambiente escolar e dos profissionais da educação. Nesse sentido iremos realizar uma 
abordagem a partir do contexto histórico e o papel que a educação inclusiva deve realizar 
sobre as pessoas portadoras dessa patologia. A abordagem do trabalho não vai limitar a um 
determinado período da educação, embora a discussão a respeito da educação especial 
ganhou visibilidade a partir da década de 90. Isso, no entanto, possibilita novas discussões, 
aumentando a importância de análise sobre o tema. Nesse sentindo, devemos acrescentar a 
necessidade de programar políticas públicas direcionadas não somente aos portadores da 
síndrome de Down, mas de pessoas que são portadoras de certas patologias que dificultam 
a inserção ao processo educacional.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down. Inclusão. Histórico. Educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

A proposta da pesquisa tem por finalidade analisar a importância da inclusão 

dos portadores da síndrome de Down e sua permanência no processo educacional. 

Dessa maneira procuramos analisar o papel da escola e seu ambiente como um 

importante canal de mudança no processo de ensino e sociabilidade. Nesse sentido, 

a escola é um dos locais de realização da inclusão dos portadores da síndrome de 

Down. 

Os objetivos específicos do trabalho serão de analisar autores que discutem 

sobre a Educação Especial e sua contextualização e sobre os portadores da síndrome 

de Down. Seguindo essa diretriz, a proposta do trabalho é observar como ocorre o 

processo de inclusão educacional. 

A pesquisa foi realizada através de material bibliográfico, constituído 

principalmente de livros, leis e artigos científicos.  

Devido á presença de um grupo significativo de crianças que apresentam essa 

patologia e por ter conhecimento do cotidiano a respeito dessa situação passemos a 

envolver e procurar a analisar situações relacionadas ás crianças que possuem 

necessidades especiais. Dessa maneira observamos na citação a seguir: 

[...] educar uma criança com Síndrome de Down é um trabalho complexo, 
pois necessita de organização e adaptações de ordem curricular que requer 
um acompanhamento cuidadoso dos educadores, pais e da sociedade para 
que seus objetivos sejam atendidos (Mills, 2003 p.90). 
 

Analisar o contexto proposto é necessário para apresentar a definição sobre 

o processo inclusivo de portadores da síndrome de Down. Seguindo esta orientação, 

a palavra incluir apresenta definições que ajudam a compreender esse trabalho. Em 

Ferreira (2009, p. 03) escreve sobre a inclusão de portadores da síndrome de Down. 

A autora apresenta a seguinte definição: 

A palavra incluir significa abranger, compreender, somar e é nisso que deve 
se pensar quando se fala em inclusão de pessoas com deficiência, é trazer 
para perto, dar a ela o direito de ter as mesmas experiências, é aceitar o 
diferente e também aprender com ele. 

 

A inclusão da criança com síndrome de Down é importante, pois é por meio 

da educação que a criança encontra maiores possibilidades de desenvolvimento de 

suas capacidades e habilidades motoras, emocionais bem como uma forma de 

interagir com o meio escolar e social.  



 

A Educação Especial é uma modalidade da educação que está em constante 

mudança, avanços e indagações que se alteram ao longo dos anos. Relacionado a 

essa questão, tais mudanças envolvem pessoas, onde cada uma apresenta 

especificidades e necessidades diferentes, o que torna o processo ainda mais 

dificultoso. 

Os problemas existem e não fáceis de serem superados. Reconhecer as 

dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino implica em confrontar os discursos 

preconceituosos além das práticas discriminatórias. Nesse caminhar, esperamos 

através da educação inclusiva, proporcionar alternativas que superem esses 

preconceitos. 

Entre os desafios, romper o preconceito do modelo de sociedade que produz 

um estereótipo, onde esta circunstância é mais importante do que garantir os direitos 

de formar um cidadão. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

As discussões realizadas neste trabalho de pesquisa apresentam uma análise 

sobre a inserção de portadores da síndrome de Down no processo educacional. 

Realizar a inclusão de pessoas com algum tipo de necessidade especial é uma 

abordagem complexa. Devido a essa complexidade de elementos, que devemos 

discutir os caminhos para tornar a sociedade menos injusta em relação aos portadores 

de necessidades especiais, no caso, os portadores da síndrome de Down. 

Buscando entender o papel da escola, sendo esse um importante canal de 

mudança no processo de ensino, sociabilidade entre os seus. No sentido de ser um 

dos locais de realização da inclusão de portadores da síndrome de Down. As 

mudanças não devem ocorrer somente no pensamento, mas a partir dele, iniciar 

mudanças no comportamento, em nossas atitudes.  

Analisar o contexto proposto é necessário para entender outra definição a 

respeito do processo inclusivo dos portadores da síndrome de Down. Seguindo esta 

orientação, a palavra incluir apresenta definições que ajudam a compreender esse 

processo. No trabalho de Ferreira (2009, p. 03) sobre a inclusão de crianças com 

síndrome de Down, a autora apresenta a seguinte definição: 

A palavra incluir significa abranger, compreender, somar e é nisso que deve 
se pensar quando se fala em inclusão de pessoas com deficiência, é trazer 



 

para perto, dar a  ela  o  direito  de  ter  as  mesmas  experiências,  é  aceitar  
o  diferente  e também aprender com ele. 
 

Nesse processo de definições, passamos a entender um pouco sobre a 

patologia da síndrome de Down. Não pretendemos criar uma discussão adentrando 

em situações individuais ou aprofundar em conceitos que nos remete a uma proposta 

que nos leve a leituras avançadas sobre essa questão. Não é a proposta desse 

trabalho no momento. Entender essa necessidade é fundamental para conhecer e 

procurar dar uma contribuição no processo de inserção na educação dos portadores 

dessa síndrome.  

Passamos agora a apresentar os aspectos da síndrome de Down. 

Estabelecemos um critério para apresentar uma análise sobre informação básica a 

respeito da síndrome de Down, procurando utilizar termos que possibilite o 

entendimento ao leitor. 

Existem três diferentes graus da síndrome de Down: trissomia 21, mosaico e 

translocação. Não iremos discutir os por menores sobre essas características e suas 

diferenças. No entanto, ressaltamos que trissomia é o tipo mais comum, estando 

presente em 95% das pessoas que possuem a síndrome. 

Duarte Baldin e Dalla Déa (2009, p. 24) apresentam o entendimento com as 

seguintes palavras: 

A síndrome de Down é a anomalia genética mais frequente em todo o mundo, 
estando presente igualmente em todas as nacionalidades, as raças e as 
classes sociais. Também se apresenta da mesma forma independentemente 
do sexo da criança.  Pode aparecer em qualquer família, esta tendo ou não 
antecedentes com síndrome de Down ou qualquer outra síndrome. 
 

Para os autores, é possível haver portadores com graus diferentes dessa 

síndrome. Isso mostra que cada indivíduo terá características diferentes, embora 

tenham desenvolvido a mesma síndrome. Desta maneira os autores esclarecem: 

Sendo assim, podemos ter pessoas com síndrome de Down bastante 
diferentes entre si, tanto nas características físicas quanto na presença de 
patologias. Além dessas diferenças, cada indivíduo apresentará 
características provenientes de sua família, tornando-o mais diferente ainda. 
 

A intensidade da deficiência mental, o atraso no desenvolvimento motor e a 

capacidade de se adaptar aos grupos sociais, irão apresentar situações particulares, 

dependendo de cada individuo: 

O desenvolvimento neurológico, psicológico e físico da pessoa com síndrome 
de Down sofre influência de suas características genéticas, mas  será,  em 
parte, determinado pelas oportunidades que lhes serão oferecidas no 
decorrer da vida. 



 

A ciência nos mostra que a síndrome de Down causa limitações no 
desenvolvimento físico e intelectual. No entanto, a intensidade dessas 
limitações, até hoje, não foi definida. Sendo assim, não podemos traçar 
limites máximos às pessoas com síndrome de Down, o que é muito positivo, 
pois, na dúvida, devem-se oferecer oportunidades e, só assim, descobrir suas 
potencialidades.  Com as estimulações precocemente iniciadas e com o 
aumento das oportunidades oferecidas para a pessoa com síndrome de 
Down, suas condições têm sido ampliadas e mais bem exploradas (Baldin e 
Dalla Déa, 2009 p. 24). 

 

Realizado esse esclarecimento a respeito da síndrome de Down, passaremos 

a analisar a educação inclusiva. A educação inclusiva não é apenas para crianças e 

adolescentes portadores de necessidades especiais. É também para todos os 

excluídos, descriminados, devido as injustiça social produzidas em nossa sociedade. 

Reforço que a proposta do trabalho, não é discutir sobre as diferenças sociais, seja 

no contexto econômico, político educacional, cultural. Essa uma discussão 

fundamental. Voltando ao tema.   

A Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso ao Ensino Fundamental 

regular a todas as crianças e adolescentes, sem exceção. Acrescenta que o 

atendimento especializado complementa o processo de ensino, de respeito entre os 

indivíduos, procurando romper os preconceitos.  

A inclusão educacional ganhou reforço com a LDB (Lei de Diretrizes de Bases 

da educação Nacional) de 1996; com a declaração de Salamanca de 1994; com a 

Convenção da Guatemala, de 2001. Esses são foram alguns dos eixos que 

contribuíram para iniciar o processo de inclusão na educação.  

No Brasil, a Lei de Diretrizes de Bases (1996) é o que direciona o processo 

de ensino regular. 

De acordo com Ferreira (2009, p. 04)  

As pessoas com deficiência foram por muito tempo excluídas do convívio em 
sociedade em todo o mundo. No Brasil, as primeiras escolas especiais 
surgiram no século XIX para surdos e cegos, e para as outras deficiências a 
partir da década de 1920. 
 

A obrigatoriedade esta prevista em várias citações em lei no país, conforme 

destacamos no art. 24 sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

“Os Estados partes assegurarão o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 

bem como o aprendizado ao longo de toda a vida”. Ainda, de acordo com a 

Constituição “é dever do Estado garantir o atendimento educacional especializado aos 



 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino’’ (Constituição 

Federal, art. 208).  

O atendimento educacional especializado deve ser entendido como um 

complemento da escolarização e não um processo de substituição; onde a presença 

de familiares, poder público fazem parte da construção das ações para a inserção dos 

portadores de necessidades especiais.  

Nos dias atuais é necessária uma mudança de pensamento e comportamento 

da sociedade em relação aos portadores da síndrome de Down. As escolas, poder 

público, profissionais da educação devem mudar sua postura e assumir a 

responsabilidade da educação especial. 

 

3. A EDUCAÇÃO 

 

A inclusão bem-sucedida não vai ocorrer de forma automática. O 

posicionamento do ambiente escolar é um fator significativo nesse processo de 

acolhimento da criança. 

A criança com síndrome de Down aprende em um ritmo diferente das outras 

crianças, isso, no entanto, não que dizer que a criança não vai aprender, e sim que a 

criança precisa de mais estimulo do que as crianças consideradas “normais”, para 

adquirir e desenvolver o conhecimento. 

Para acompanhar os coleguinhas, o aluno com síndrome de Down 
necessitará de estímulos mais intensos e específicos, por isso é possível que 
algumas crianças se desenvolvam melhor em uma estrutura na qual todas as 
suas potencialidades sejam devidamente trabalhadas (Santana, 2009 p.86). 

 
Existem vários motivos para que uma criança com síndrome de Down tenha 

a oportunidade de frequentar uma escola de ensino regular. Conforme escreve 

Ferreira (2009, p.04): 

Cada vez mais pesquisas têm sido publicadas e o conhecimento sobre as 
capacidades de crianças com síndrome de Down e o potencial de serem 
incluídos com sucesso tem aumentado. Além disso, a inclusão traz benefícios 
tanto acadêmicos quanto sociais. 

 
Para que os portadores da síndrome de Down sejam mais conhecidos e eles 

tenham melhores chances de vida e desenvolvimento, deve ser derrubada uma das 

maiores barreiras para inclusão social desses indivíduos, o preconceito (FERREIRA, 

2009). 



 

Esse preconceito é gerado por falta de informação; insegurança por parte das 

pessoas, onde, o ser humano, geralmente desconfia sobre o que ele desconhece. 

A educação inclusiva, de maneira específica, os portadores da síndrome de 

Down, deve ser enfatizada, em virtude de haver um espaço de falta de informações 

reais sobre essa síndrome com os educadores do ensino regular. É necessário cada 

vez mais que educadores estejam preocupados com essa questão, procurando 

preencher o espaço do desconhecido. Para isso, é preciso conscientizar sobre a 

importância da inclusão e que todos os seres humanos saibam respeitar e conviver 

com as diferenças que cada indivíduo possui. Romper as barreiras no processo 

educacional é um passo fundamental para que aconteça a educação inclusiva. Para 

isso, conforme (Santana, 2009, p.83): 

As barreiras arquitetônicas são aspectos relacionados à acessibilidade 
dificultada aos espaços; no entanto, não serão discutidas neste trabalho por 
não serem pertinentes ao público-alvo aqui estudado. A pessoa com 
síndrome de Down na fase escolar, na maioria dos casos, tem toda condição 
psicomotora  para se  deslocar até  a  sala  de aula,  mesmo  que na escola 
tenha grandes escadas e outras barreiras arquitetônicas. 
As barreiras atitudinais são manifestadas nas relações interpessoais 
carregadas de preconceitos; essas sim estão demasiadamente presentes na 
inclusão da pessoa com síndrome de Down, não só na escola, mas em todos 
os ambientes.  

 
Se referir às pessoas com necessidades especiais, utilizando termos 

inadequados, vai perpetuando e reforçando a ideia dos falsos conceitos, produzindo 

e introduzindo situações pessoais e interpessoais no contexto social, de 

discriminação. 

O uso de termos corretos é um princípio de respeito aos portadores da 

síndrome de Down, “A utilização de termos corretos é condição fundamental para que 

o preconceito seja minimizado e a inclusão aconteça” (Santana, 2009. p.84).  

Outros pontos que podem ser apresentados para minimizar os efeitos do 

preconceito em relação aos portadores da síndrome de Down são: 

[...] escola e os professores devem facilitar e criar novos caminhos dentro de 
cada limite de crianças e jovens com deficiência. As mudanças significativas 
devem começar pelo currículo, seguido do espaço físico e do pensamento de 
todos os envolvidos na escola (SANTANA, 2009. p.87).  

 
Segundo Santana (2009) existem situações das crianças frequentarem uma 

escola especializada ou uma de ensino regular. Por um lado, nas discussões 

realizadas (WERNECK, 1995) da escola regular é que ela facilita a integração com 

outros alunos sem deficiência. Em nosso caso as crianças com síndrome de Down, 



 

possuem a percepção e a observação muito desenvolvida. Isso pode ser um fator que 

facilita a integração com os demais colegas da escola. Assim podem realizar 

imitações, hábitos e comportamento que facilitam a interação no ambiente escolar. 

Embora já tenhamos realizados observações anteriores nesse trabalho a 

respeito de algumas dificuldades. Ainda é importante mencionar as questões 

arquitetônicas e de atitudes. Santana (2009) faz a seguinte observação: 

Entretanto, essas escolas não conseguem trabalhar adequadamente a 
estimulação de funções básicas necessárias ao progresso psicopedagógico 
da criança. 
Lamentavelmente, muitas escolas brasileiras não estão preparadas para dar 
atendimento adequado a essas pessoas, pelo fato de as turmas serem 
enormes.  Com essa situação, o professor dificilmente consegue proporcionar 
atendimento adequado aos seus alunos sem deficiência e, 
consequentemente, tem muita dificuldade para lidar com o aluno com alguma 
necessidade especial (Santana, 2009 p. 85-86). 

 
Adotar o processo de inclusão dos portadores da síndrome de Down nas 

escolas de ensino regular é importante, pois serão introduzidas da maneira mais 

natural, embora seja necessário superar as barreiras.  

Reconhecer as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino implica em 

confrontar os discursos preconceituosos além das práticas discriminatórias no 

caminho para criar alternativas e superá-las através da educação inclusiva, ganhando 

maior visibilidade na sociedade. 

Entre os desafios, o que apresenta maio dificuldade é o de romper com o 

preconceito do modelo de sociedade que produz um estereotipo, onde esta 

circunstância é mais importante do que garantir os direitos de formar um cidadão. 

 

4.  CONCLUSÃO 

 

Por meio dos estudos realizados acerca dos portadores da Síndrome de 

Down, foi possível perceber aspectos pertinentes em relação á educação inclusiva. 

Devemos considerar imprescindível para o seu desenvolvimento os diversos aspectos 

que envolvem a criança: a família, a escola, poder público e de maneira mais 

abrangente a sociedade. 

O objetivo proposto foi entender a importância da Educação para os portadores 

da síndrome de Down, realizado por meio de pesquisa bibliográfica. Dessa maneira, 



 

é possível ter maior clareza dos avanços, das dificuldades e das barreiras que devem 

ser superadas de maneira gradativa.  

Outro ponto que chamou a atenção é o envolvimento dos diversos setores da 

sociedade, como familiares, pessoas próximas, profissionais dos vários setores, do 

poder público que possuem responsabilidades em relação aos portadores da 

síndrome de Down. Esses sujeitos do processo social contribuem para dar segurança, 

desenvolvimento psicológico, social; proporcionar condições mínimas de 

acessibilidade para que as crianças possam ingressar na educação.  

Poderíamos apresentar maiores informação que estão relacionados sobre o 

processo de como surge á síndrome de Down na maioria das pessoas. Como estão 

disponíveis diversos trabalhos a esse respeito, sugerimos uma breve busca para 

maior conhecimento. 

Referir às pessoas com necessidades especiais, utilizando-se termos 

inadequados, vai perpetuando e reforçando a ideia dos falsos conceitos, produzindo 

e introduzindo situações pessoais e interpessoais no contexto social de discriminação. 

O uso de termos corretos é um princípio de respeito aos portadores da síndrome de 

Down. 

O presente trabalho apresenta algumas considerações sobre o tema, devido 

ás diversas pesquisas que abrange o universo de estudos, provocando inquietações 

no processo de inclusão das crianças com síndrome de Down.  

Aprofundar nesse tema é fundamental para dar continuidade ao produto do 

conhecimento e romper paradigmas. Portanto, novas pesquisas devem avançar sobre 

o entendimento e a importância que essa discussão tem para a sociedade e no 

processo educacional.  
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