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APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN 

RESUMO: O objetivo desse artigo, a partir de revisão bibliográfica, é analisar a aprendizagem 

do aluno com Síndrome de Down. Busca-se analisar como se dá a aprendizagem do aluno; 

conhecer como acontece seu desenvolvimento e conhecer o que é preciso para que a inclusão 

de crianças com Síndrome de Down aconteça nas escolas. Constata-se que a estimulação e a 

família têm grande importância no desenvolvimento. Pois, a criança tem a possibilidade de 

vivenciar experiências que permita seu pleno desenvolvimento, respeitando suas deficiências e 

explorando suas habilidades.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esse artigo tem por objetivo fazer algumas considerações sobre a 

aprendizagem em crianças com Síndrome de Down. Atualmente o bom 

desenvolvimento da aprendizagem, da leitura e da escrita, nas escolas, tem sido 

considerado, por muitos estudiosos, fundamental para a integração do indivíduo 

na sociedade. A questão preocupante, no entanto, é quando esse processo se 

torna complexo e falho, pois há um número significante de educandos que não 

conseguem compreender o significado desta tarefa e, assim, apresentam 

dificuldades em integrar-se às exigências que a escola impõe a de que os alunos 

“precisam aprender” de acordo com sua a idade/série. Essa realidade é muito 

frequente, tanto no ensino regular, quanto no ensino especial. Cada vez mais, 

encontramos alunos que demonstram dificuldades de aprendizagem nesta área 

de ensino, observa-se também que a aprendizagem da leitura e a prática da 

escrita requerem discussão contínua e um processo permanente de atualização 

da prática pedagógica dos docentes. Sabe-se hoje que a aprendizagem da 

leitura e da escrita é um processo contínuo, que percorre toda a vida escolar dos 

alunos.  

Segundo Mata (2008), as estratégias de ensino e aprendizagem têm que 

ser mudadas, deve ser significativa, contextualizada e baseada em situações 

problemas.  Na aprendizagem da leitura e da escrita estão presentes fatores 

pedagógicos e cognitivos relacionados com o ambiente criado pelo educador e 

educando, nos quais se inserem os conhecimentos prévios, científicos e as 

práticas metodológicas. Acredita-se que o sucesso da aprendizagem da leitura 

e da escrita relaciona-se com fatores pedagógicos e cognitivos, sendo que nas 

salas de recursos, esta prática requer muito mais empenho, tanto de alunos 

quanto de professores.  

 Não acreditamos na escola “pronta”, mas naquela que se constrói a cada 

dia, de acordo com o ritmo natural dos acontecimentos, aquela que se auto avalia 

constantemente, uma escola que se preocupe em fazer a mediação entre aquilo 

que o aluno deseja conhecer e aquilo que a sociedade precisa aprimorar. Quanto 

à pessoa com Síndrome de Down é importante que esteja em ambiente de 

aprendizagem apropriado, com estratégias diversificadas, de modo que possa 



adquirir, além do conhecimento, segurança e autonomia, além disso, o trabalho 

com a família deve ser constante, como parte do processo para garantia de 

continuidade das ações educacionais.  

A sociedade tem dificuldade para conviver com as diferenças, pois cada 

um de nós carrega ideias preconcebidas em relação às pessoas com deficiência. 

Em vista do exposto o objetivo deste artigo é analisar a aprendizagem em 

crianças com Síndrome de Down. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 -  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Apesar da Constituição Federal de 1988 assegurar o direito de todos a 

uma educação de qualidade, ainda há uma certa resistência quando se fala de 

inclusão. A proposta inclusiva dá o direito para as pessoas com necessidades 

especiais exercer plenamente sua cidadania, e é função das instituições de 

ensino se adequarem e oferecer uma educação de qualidade, também é 

necessário promover discussões de modo que a escola possa atender as 

necessidades especiais em especial o aluno com síndrome de down. 

É necessário que as escolas públicas estejam preparadas para buscar 

respostas e algumas soluções para que o aluno com síndrome de down seja 

inserido no campo educacional sem qualquer discriminação. Mas é necessário 

buscar algumas respostas de como promover a interação do portador da 

síndrome de down na escola. Essa pesquisa é de cunho bibliográfico, pois os 

materiais consultados podem oferecer informações relevantes sobre o processo 

de inclusão do portador de síndrome de down. 

 

2.2 a síndrome de down 

A síndrome de Down tem registros antigos na história do homem, sendo 

os primeiros trabalhos científicos datados do século XIX. Entretanto, foi somente 

em 1959 que o Dr. Jerome Lejeune e Patricia A. Jacobs e seus respectivos 



colaboradores descobriram, quase que simultaneamente, a existência de um 

cromossomo extra (SCHWARTZMAN, 1999). 

Schwartzman (1999), define que a síndrome de down como uma alteração 

genética ocorrida durante ou imediatamente após a concepção. A alteração 

genética se caracteriza pela presença a mais do autossomo 21, ou seja, ao invés 

do indivíduo apresentar dois cromossomos 21, possui três. A esta alteração 

denomina-se trissomia simples. 

A Síndrome de Down, portanto, é "uma cromossomopatia, ou seja, uma 

doença cujo quadro clínico global é explicado por um desequilíbrio na 

constituição cromossômica (no caso, a presença de um cromossomo 21extra), 

caracterizando, assim, uma trissomia simples" (BRUNONI, 1999). Segundo 

Schwartzman (1999), o cariótipo 47, XX, + 21 ou 47, XY, + 21 está presente em 

cerca de 95% dos casos da composição cromossômica das pessoas com SD. 

 Esta síndrome também pode ser caracterizada por uma translocação ou 

um mosaico (SCHWARTZMAN, 1999). Na translocação, o cromossomo 21 

adicionais está fundido a outro autossomo; a mais comum é aquela existente 

entre os cromossomos 14 e 21. A ocorrência deste tipo de anomalia se dá em 

5% dos casos diagnosticados, embora Brunoni (1999) afirme que a incidência 

seja de 1,5 a 3%. Já a Síndrome de Down caracterizada por um mosaico 

representa um grupo menor, no qual as células trissômicas aparecem ao lado de 

células normais. Pouco se conhece a respeito das causas que levam ao 

nascimento de crianças com Síndrome de Down.  

Segundo Silva e Dessen (2012) dentre as características fenotípicas 

desta síndrome destacam-se a braquicefalia, descrita por um diâmetro fronto-

occipital muito pequeno, fissuras palpebrais com inclinação superior, pregas 

epicânticas, base nasal achatada e hipoplasia da região mediana da face. Além 

dessas características da face, observa-se, também, que o pescoço é curto, 

podendo estar presente apenas uma prega palmar; a língua é protusa e 

hipotônica; há clinodactilia do 5º dedo das mãos e uma distância aumentada 

entre o 1º e o 2º dedos dos pés. Em geral, as crianças com Síndrome de Down 

apresentam hipotonia muscular e são muito sonolentas. 



 Logo após o nascimento, elas mostram dificuldades para a sucção e 

deglutição. Observa-se, também, um atraso no desenvolvimento de alguns 

reflexos do bebê, havendo um comprometimento na postura de semiflexão dos 

quadris, que pode não ser evidente ou, até mesmo, estar ausente. A linguagem 

dessas crianças é bastante comprometida, principalmente se comparadas com 

o grupo de crianças com desenvolvimento 'normal'. Segundo Tristão e Feitosa 

(1998), encontra-se também uma "instabilidade na produção vocal, organização 

gramatical pobre, fala funcional quando adquirida na maioria dos casos". Mas, 

segundo estas autoras, alguns indivíduos podem atingir altos níveis de 

linguagem. De acordo com Schwartzman (1999), apesar destas dificuldades, "a 

maioria dos indivíduos faz uso funcional da linguagem e compreende as regras 

utilizadas nas conversações". 

 Geralmente a pessoa com síndrome de down, é calmo, afetivo, bem-

humorado e com muitos prejuízos intelectuais, e o seu comportamento pode 

apresentar variações quando se refere ao comportamento. 

 

2.3 O desenvolvimento cognitivo da criança com síndrome de down 

 Segundo Schawartzman (1999), embora s síndrome de down seja 

confundida como uma deficiência mental, não se pode nunca pré-determinar 

qual será o limite de desenvolvimento do indivíduo, pois sabe-se que a síndrome 

se trata de uma alteração genética e que os portadores embora apresentem 

algumas dificuldades, podem ter uma vida normal e realizar atividades diárias da 

mesma forma que qualquer outra pessoa, dentro de sua limitação. 

 No entanto, as crianças com Síndrome de Down têm possibilidades 

de se desenvolver e executar atividades diárias e até mesmo adquirir formação 

profissional e no enfoque evolutivo, a linguagem e as atividades como leitura e 

escrita podem ser desenvolvidas a partir das experiências da própria criança. 

 

 A criança deve frequentar desde cedo a escola, e a escola deve valorizar 

todos os acertos da criança, trabalhando suas capacidades e potencialidades 

para que possa vencer as dificuldades e com uma estimulação capaz de integrá-

la progressivamente ao meio ambiente e a vida em sociedade. A idade 



cronológica é diferente da idade funcional deste modo não devemos criar tantas 

expectativas quanto a aprendizagem das crianças “normais”. Algumas 

dificuldades encontradas nas crianças são alterações auditivas e visuais, falta 

de organização de atos cognitivos e condutas e dificuldades de associar e 

programar sequencias, e essas dificuldades ocorrem pelo fato da imaturidade 

nervosa e não mielinização das fibras que podem dificultar as funções mentais.  

 O trabalho pedagógico deve respeitar o ritmo da criança e proporcionar 

uma estimulação adequada para seu desenvolvimento e a escola deve adotar 

uma proposta curricular que se baseie na interação do sujeito objeto, envolvendo 

o desenvolvimento desde o início. Os conhecimentos devem ocorrer de forma 

organizada e sistemática e de maneira lúdica, onde a criança possa adquirir 

experiências onde permita se relacionar no contexto social e familiar.   

2.4 A educaçao em conjunto com a família 

A família ao receber a notícia que terão um filho com síndrome de down 

eles recebem um choque e para que haja o desenvolvimento dessa criança 

certamente haverá uma dedicação maior por parte da família, tornando a vida da 

família mais intensa e cansativa. 

“A qualidade da estimulação no lar e a interação dos pais com a criança 

se associem ao desenvolvimento e aprendizagem de crianças com deficiência 

mental” (CRAWLEY; SPIKER, 1983). 

A família necessita de informações quanto aos recursos existentes para a 

assistência, tratamento e educação, no entanto a família necessita de não 

somente de informação intelectual e sim informações relevantes que possam 

diminuir a ansiedade e sanar as dúvidas.  

Como refere Alcarão (2000 p.67), “a família é um elo importante para 

desenvolvê-lo as interações porque é no seio familiar que surgem os primeiros 

contatos corporais, a aquisição da linguagem e de comunicação”.  

A evolução necessária para as atividades educativas requer muita 

estimulação precoce e ao longo de todo o processo educativo e um 

comprometimento constante da família em acompanhar o aluno de forma 



sistemática. A escola precisa trabalhar a aceitação da criança e incentivar sua 

independência através de elogios, respeito e liberdade para que as crianças com 

síndrome de down possa conquistar seu espaço. 

É no contexto familiar que se constrói as primeiras relações e também 

onde se estruturam os comportamentos. Assim Gameiro (1992, p.187) “define a 

família complexa rede de relações onde às emoções não são passiveis de ser 

pensadas na medida em que não transmitem nem a riqueza nem a complexidade 

relacional desta estrutura”.  

Segundo Salgueiro (1978, p 97), “a família não deve rejeitar nem ser super 

protetora, mas deve criar processos que gerem autoconfiança, independência e 

responsabilidade”, ou seja, a criança deve se sentir bem aceita pela sua família 

e pelos demais a sua volta.  

 

2.5 Inclusões escolar do aluno com síndrome de down 

 A inclusão de crianças com necessidades especiais em escolas é um 

grande desafio a ser superado. A Constituição Brasileira de 1988 garante o 

direito a igualdade e assegura também o direito de todos a educação, visando o 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e qualificação 

para o trabalho (BRASIL, 2004). 

 As leis de Diretrizes Curriculares (LDB) e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) reforçam a lei na qual está na Constituição Federal. Em 13 

de junho de 2001, na convenção da Guatemala foi aprovado por meio de decreto 

legislativo n° 198 a lei que trata sobre a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra a pessoa com deficiência. 

 A Declaração de Salamanca foi elaborada na Conferência Mundial sobre 

Educação Especial que foi realizada pela UNESCO em 1994 com o objetivo de 

fornecer diretrizes básicas para a formulação e reformas políticas e sistemas 

educacionais de acordo com o movimento de inclusão social, e reconhecendo a 

necessidade de incluir pessoas com necessidades educacionais especiais no 

sistema regular de ensino. 



O atendimento educacional especializado deve ser oferecido, 

preferencialmente, dentro das escolas comuns. Pode também ser realizado fora 

da rede regular de ensino, em locais como a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). Este tipo de atendimento educacional especializado tem 

como objetivo principal, formar o sujeito que se integre a sociedade. 

Para Sánchez (2005), a filosofia da inclusão luta por uma educação que 

funcione para todos, independentemente de os alunos terem ou não deficiência. 

Neste contexto, a escola deveria atender às necessidades de todos os alunos, 

assegurando aqueles com alguma deficiência as mesmas oportunidades de 

aprendizagem. Contudo não é isto que presenciamos no contexto escolar 

brasileiro. O que vemos no Brasil é um acompanhamento das posturas 

internacionais somente por meio das leis, cuja implementação é lenta. 

Segundo Gil (2005, p. 18), para uma verdadeira inclusão, é preciso uma 

educação que: 

 

(...) respeite as características de cada estudante, que ofereça 
alternativas pedagógicas que atendam às necessidades 
educacionais de cada aluno: uma escola que ofereça tudo isso 
num ambiente inclusivo e acolhedor, onde todos possam 
conviver e aprender com as diferenças.  

 

Segundo Gil (2005, p. 24), o mais importante, na prática da educação 

inclusiva, é que a família, os professores e a comunidade saiba que a inclusão 

visa: “garantir que todos os alunos com ou sem deficiência participem ativamente 

de todas as atividades na escola e na comunidade”. 

Segundo Guijarro (2005), são várias as barreiras que precisam ser 

removidas para tornar nossas escolas mais inclusivas, que acolham todas as 

crianças da comunidade e promovam seu pleno aprendizado e participação 

social. No âmbito educativo, podemos citar três pontos que precisam ser 

modificados, são eles: mudanças nas concepções e atitudes; mudanças no 

âmbito das políticas e dos sistemas educacionais e mudanças na prática 

educacional. 

 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



As funções da escola e da família são complementares, pois o apoio e a 

participação ativa no processo educacional contribuem de maneira significativa 

para seu desenvolvimento, mas no campo da inclusão ainda há um grande 

desafio a ser superado, pois ainda existem a falta de preparação de profissionais 

e muito preconceito. 

Embora a inclusão tenha se tornado uma prática cada vez mais frequente 

e seja um processo sob a garantia de lei (LUIZ; NASCIMENTO, 2012), a 

educação ainda se depara com um impasse, uma vez que o que se vê são 

programas, projetos e leis, cujo cumprimento não tem sido constatado. De 

acordo com Farias et al. (2013), no Brasil, esse processo ainda se encontra em 

lento desenvolvimento e ainda são necessárias diversas mudanças para a sua 

implantação. 

 

Em relação ao convívio com os alunos ditos “normais” a inclusão tem 

demonstrado vários benefícios de ambas as partes, pois os estudantes estão 

aprendendo a conviver e respeitar as diferenças, contribuindo para que os alunos 

com síndrome de down tenham experiências positivas para o seu 

desenvolvimento. 

A educação especial é essencial no processo de estimulação inicial e 

cabe ao professor trabalhar com essas crianças atividades que desenvolvam 

suas capacidades, e também envolver a família nesse processo de ensino e 

aprendizagem. No entanto, a estimulação precoce é essencial para que a criança 

se desenvolva onde ela poderá vivenciar experiências para que permita seu 

desenvolvimento e respeitando suas deficiências e explorando suas habilidades. 

O ambiente na qual a pessoa com síndrome de down frequenta ele pode 

ampliar ou limitar suas oportunidades   para a sua interação social. A escola é 

um espaço de construção do saber e de interação social e pluricultural devem 

oferecer condições de espaço físico e profissional capacitado para trabalhar os 

estímulos diversos, capazes de contribuir no desenvolvimento físico, afetivo e 

cognitivo.  

A criança possui capacidades e potencial, mas o que algumas necessitam 

é de condições adequadas para se desenvolver com mais precisão e eficácia. A 

rotina e aconchego familiar dão a criança oportunidades para aprender e 

desenvolver-se, porém, são traves da participação conjunta da família e da 



escola que essa obtenção de aprendizagem pode ser bem-sucedida. Nesse 

sentido a escola e família precisam andar juntas, pois a estimulação precoce é 

fundamental para minimizar as diferenças no aprendizado dessas crianças. Os 

pais e educadores precisam estar preparados para este papel no processo 

educativo buscando informações, capacitação e debates, para tornar o processo 

de aprendizagem dessas crianças o melhor possível.  

A proposta pedagógica deve visar uma postura diferenciada onde o 

educador terá que planejar e fazer adequações necessárias para incluir o aluno 

com necessidades especiais para que favoreça novas aprendizagens. Ao 

elaborar estratégias de intervenção é preciso que o profissional tenha em mente 

a participação ativa de todos com o objetivo do respeito a cidadania e a conquista 

de sua autonomia.  

 A aprendizagem é muito mais que a socialização, não é apenas um 

enquadramento num determinado padrão cultural. Por essa perspectiva, a 

socialização e a aprendizagem têm como objetivo ajudar as crianças a serem 

sujeitos autônomos.  

Diante do exposto se faz necessário um comprometimento de toda a 

comunidade escolar, incluindo pais, alunos e professores, para que haja uma 

evolução na vida escolar e social da criança com síndrome de Down. É 

necessário, também, mostrar que elas possuem capacidade de evoluir, basta 

serem estimuladas e inseridas em ambiente de igualdade, os quais não se 

sintam excluídas dentro da sua própria escola.  

É fundamental que a escola possua condições para atender às 

necessidades de cada aluno, como também garanta o seu acesso e 

permanência. Portanto, no que diz respeito ao âmbito escolar, percebe-se que 

estas pessoas estão incluídas, mas tanto os profissionais como as próprias 

instituições que são responsáveis pela educação delas não estão preparados 

para atendê-los adequadamente conforme suas necessidades. 

A educação é um direito de todos, um direito que precisa ser atendido, ou 

seja, a criança com Síndrome de Down necessita de apoio, compreensão da 

família, da escola e da sociedade em geral. 
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