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O Papel do Pedagogo na Inclusão de Alunos com Diagnóstico de 

Síndrome de Down no Ensino Regular 

 

Ana Cláudia Barbosa 

 

Resumo 

 
O presente artigo tem por objetivo investigar qual é o papel do pedagogo na 
inclusão de alunos com diagnóstico de Síndrome de Down regular no ensino 
fundamental a partir das revisões bibliográficas, livros e artigos, desta área. A 
criança que tem o diagnóstico de Síndrome de Down necessita de estímulos e 
intervenções no seu desenvolvimento educacional. A instituição escolar 
necessita repensar os valores, fazer uma reflexão sobre a filosofia que rege a 
instituição e que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem de alunos 
ditos como normais ou com alguma patologia. Com essa pesquisa, espera-se 
contribuir para a inclusão dos alunos com Síndrome de Down e apontar 
algumas possibilidades de trabalho do professor com esses alunos. 
 
Palavras-chave: Síndrome de Down, pedagogia, inclusão. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Para Silva (2002) a Síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, é 

uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a 

divisão embrionária. Os portadores da síndrome, em vez de dois cromossomos 

no par 21, possuem três. Em alguns casos, pode ocorrer a translocação 

cromossômica, isto é, o braço longo excedente do 21 liga-se a um outro 

cromossomo qualquer.  

De acordo com Stray-Gundersen (2007, p.182-187) as alterações 

provocadas pelo excesso de material genético no cromossomo 21 determinam 

as características típicas da síndrome como:  

 Olhos oblíquos semelhantes aos dos orientais, rosto arredondado, 

mãos menores com dedos mais curtos, prega palmar única e 

orelhas pequenas; 

  Hipotonia: diminuição do tônus muscular responsável pela língua 

protusa, dificuldades motoras, atraso na articulação da fala e, em 

50% dos casos, por cardiopatias; 
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 Comprometimento intelectual e, consequentemente, aprendizagem 

mais lenta. 

Durante a gestação, o ultrassom morfológico fetal para avaliar a 

translucência nucal pode sugerir a presença da síndrome, que só é confirmada 

pelos exames de amniocentese e amostra do vilo corial. 

Depois do nascimento, o diagnóstico clínico é comprovado pelo exame do 

cariótipo (estudo dos cromossomos), que também ajuda a determinar o risco, 

em geral baixo, de recorrência da alteração em outros filhos do casal. Esse 

risco aumenta, quando a mãe tem mais de 40 anos. 

De acordo com Dias (2010) as crianças com Síndrome de Dowm precisam 

ser estimuladas desde o nascimento, para que sejam capazes de vencer as 

limitações que essa doença genética lhes impõe. Como têm necessidades 

específicas de saúde e aprendizagem, exigem assistência profissional 

multidisciplinar e atenção permanente dos pais. O objetivo deve ser sempre 

habilitá-las para o convívio e a participação social. 

A notícia de que uma criança nasceu com Síndrome de Down causa 

grande impacto nos pais e na família. Todos precisam de tempo para aceitá-la 

do jeito que é, e adaptar-se às suas necessidades especiais. 

A estimulação precoce desde o nascimento é a forma mais eficaz de 

promover o desenvolvimento dos potenciais da criança com Síndrome de 

Down.  Empenhe-se nessa tarefa, mas procure levar a vida normalmente. 

Como todas as outras, essa criança precisa fundamentalmente de carinho, 

alimentação adequada, cuidados com a saúde e um ambiente acolhedor. 

O ideal é que essas crianças sejam matriculadas em escolas regulares, 

onde possam desenvolver suas potencialidades, respeitando os limites que a 

síndrome impõe, e interagir com os colegas e professores. Em certos casos, 

porém, o melhor é frequentar escolas especializadas, que lhes proporcionem 

outro tipo de acompanhamento. 

A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino 

regular vem crescendo linearmente nos últimos anos. Dentre esses alunos, 

muitos apresentam como diagnóstico da Síndrome de Down.  Frente a esta 
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realidade, surge a importância da discussão da temática da inclusão de alunos 

com Síndrome de Down no ensino regular, sobretudo sobre o papel do 

pedagogo. 

Quando se discute inclusão surgem muitos questionamentos que geram 

uma série de reflexões.  As escolas estão preparadas para receber alunos com 

Síndrome de Down?  Os currículos vigentes atendem as necessidades destes 

alunos e objetivam o seu crescimento? 

Os professores estão preparados para trabalhar com esses alunos?  

Existem profissionais de outras áreas como psicologia, fonoaudiologia, 

orientação e supervisão pedagógica para assessorar os professores? Existem 

políticas públicas que realmente atendam as necessidades da inclusão e 

cumpram o que está previsto em lei? 

Para o educador, trabalhar com a inclusão de uma criança com Síndrome 

de Down no ensino regular é um desafio, pois o corpo docente na maioria das 

vezes não possui capacitação específica. Muitas implicações surgem frente a 

esse processo de inclusão, dentre elas, a frustração e o sentimento de 

impotência diante das limitações do educando com Síndrome de Down  e  a  

falta  de  acompanhamento  especializado  ao  professor,  que  o  ajude  a lidar 

com as  situações que surgem  nessa caminhada. Nesse sentido, cabe 

realizarmos estudos para melhor compreender o professor diante da inclusão 

de tais alunos. 

 

OBJETIVOS 

 

Analisar por meio de revisão bibliográfica o papel do pedagogo na 

inclusão de alunos com diagnóstico de Síndrome de Down no ensino regular. 

 
2.2. Objetivos Específicos 

 Contextualizar o que é a Síndrome de Down 

 Conceituar Atendimento Educacional Especializado. 

 Investigar as estratégias pedagógicas que podem ser utilizadas no 

atendimento de alunos com Síndrome de Down no ensino regular. 

 

A formação do educador é necessária para ampliar o conhecimento sobre 

a educação inclusiva para auxiliar no trabalho com os alunos. 
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5. DESENVOLVIMENTO 
 

 

Diante da inclusão de crianças com necessidades especiais 

educacionais é necessário o pedagogo conhecer as necessidades e 

características desses alunos. 

Para  Kobayashi (2009) a educação inclusiva se constitui como uma das 

diretrizes das políticas públicas educacionais nos âmbitos: federal, estadual e 

municipal. No âmbito federal, o inciso III do Artigo 208 da Constituição 

Brasileira faz referência ao atendimento educacional especializado aos alunos 

com deficiências, que deve ser feito preferencialmente na rede regular de 

ensino.  Na Política Nacional de Educação Especial (MEC, 1994), o Ministério 

da Educação determina como diretrizes da Educação Especial oferecer apoio 

ao sistema regular de ensino para a introdução dos alunos com deficiências e 

dar prioridades para o financiamento de projetos que possibilitem a inclusão.  

Porém, não é suficiente que uma proposta se transforme em lei para que a 

mesma seja utilizada e desenvolvida. Existem várias dificuldades que impedem 

que a política de inclusão se torne realidade no cotidiano de muitas escolas. 

Uma das grandes dificuldades é a falta de preparação dos professores do 

ensino regular para receber na sala de aula alunos com necessidades 

educativas especiais, há também falta dos recursos físicos e materiais, falta de 

espaços alternativos para desenvolver atividades diferenciadas com alunos 

deficientes, docentes com formação insuficiente para atender às demandas dos 

alunos, dificuldades da equipe gestora dos professores e comunidade escolar 

em aceitar alunos deficientes e suas necessidades, currículos e avaliação 

pouco flexíveis, falta de propostas diferenciadas para auxiliar na inclusão dos 

alunos e reduzida articulação entre a escola e os serviços de atendimento 

especializado. (GlAT, 2005; BUENO, 1999). Entre todas as dificuldades, 

consideramos que a principal é o despreparo do professor do ensino regular 

para receber em uma sala regular alunos com necessidades educativas 

especiais. (MANTOAN, 2001). 

Dessa forma, na formação do educador é necessário ampliar o 

conhecimento sobre a educação inclusiva para auxiliar no trabalho com os 

alunos. 
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O atendimento dos alunos com Necessidade Educacionais Especiais nas 

escolas do sistema regular de ensino aumenta em termos de desafio como 

resultado de lacunas na formação docente. A maioria dos professores 

formados dos cursos de Pedagogia e outras Licenciaturas não estão 

preparados para lidar com a heterogeneidade escolar. Comentários sobre 

políticas de inclusão escolar, quase sempre geram apreensão entre os alunos 

dos cursos de formação de professores, pois os mesmos possuem maturidade 

para avaliar que os recursos oferecidos em sua formação docente não são 

suficientes para capacitá-los a trabalhar com a diversidade. 

Falar sobre a formação de profissionais da educação é um tema que se 

destaca quando o sistema de ensino estabelece a  garantia da matricula de 

todos os alunos no ensino regular no entanto, na área da educação atuam 

profissionais em vários âmbitos técnico – administrativo e em outras funções, 

tendo um papel  importante nas ações educacionais. 

De acordo com a lei de 96 da LDB, art. 58, III, os professores com 

especializações adequada em nível médio ou superior para o atendimento 

especializado no ensino regular, são capacitados para integração desses 

educandos nas classes comuns. 

O professor enquanto pedagogo a sua construção de suas competências 

para responder com qualidade às necessidades educacionais especiais de 

seus alunos em uma escola inclusiva, pela mediação da ética, responde à 

necessidades social e histórica de superação das práticas pedagógicas que 

configura na ação educativa para equidade, solidariedade e a cidadania. 

De acordo com Eglér Mantoan (2006, p. 57). 

A formação continua do professor deve ser um compromisso dos 
sistemas de ensino com qualidade de ensino, numa perspectiva que 
deve assegurar que sejam aptos elaborar e a implantar novas 
propostas e prática de ensino para responder às características de 
seus alunos, incluindo aquelas evidencias pelos alunos com 
necessidades educacionais especiais. 

 

Os professores devem ser capazes de analisar os domínios de 

conhecimentos atuais dos alunos, as suas diferentes necessidades nos seus 

processos de aprendizagem, assim ao elaborar atividades, criar ou adaptar 

materiais, além de prever formas de avaliar os alunos para que as informações 
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sirvam para reavaliar seu planejamento e aprimorando o atendimento aos 

alunos. 

No entanto,  fazer inclusão significa transformar e atualizar – se. Mas essa 

perspectiva de transformação e atualização, não basta só o professor buscar e 

alterar suas práticas, mas a escola, no contexto onde este professor está 

inserido deve sofrer alterações. Os professores não podem mudar sem uma 

transformação nas instituições em que trabalham, nem as escolas podem fazer 

mudanças sem o empenho especial dos professores, pois um depende do 

outro. O investimento que à escola faz em seu professor, converte – se para o 

futuro da própria instituição. 

Todo conhecimento e domínios teóricos e práticos dos professores é 

essencial para subsidiar a formulação de políticas para sua continuada 

formação pelos sistemas de ensino. 

Eglér Mantoan (2006) relata que as competências previstas pelos 

professores manejarem suas classes consiste em considerar as diferenças 

individuais dos alunos e suas complicações pedagógicas como condição 

indispensável para a elaboração do planejamento e para a implantação de 

propostas de ensino e de avaliação da aprendizagem. 

No entanto, para atender os alunos com necessidades educacionais 

especiais é necessário atendimento educacional especializado, que são feitos 

em salas de recursos com estrutura adequada para auxiliar  na aprendizagem 

e no desenvolvimento cognitivo  de cada criança. 

Toda escola deve ter sala de recursos para proporcionar o atendimento 

educacional e participar de um plano de trabalho, no qual o professor possa 

oferecer atividades diferenciadas, que inclui jogos pedagógicos, materiais 

adaptados e recursos tecnológicos  como: computador, tablets, rádio, etc, 

esses recursos ajuda no trabalho com o aluno de educação especial.  

Quando o professor recebe um aluno com Síndrome de Down, é 

necessário o professor conhecer o seu aluno, quais são as suas dificuldades, o 

que ele tem de conhecimento prévio e saber o que trabalhar com este aluno, 

estar sempre em contato com os pais, quais rotinas do aluno, o que ele gosta 

de fazer o que mais o chama atenção, ter uma parceria entre pais e escola 

para fazermos um trabalho coletivo. 

Primeiramente o planejamento do professor deve estar adaptado as 

necessidades de seus alunos, depois promover o espaço em um ambiente 

inclusivo, a sala deve ter jogos pedagógicos, e materiais que o aluno poderá 
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manusear durante as suas atividades, é interessante o professor ter uma 

assistente que possa auxiliar durante as intervenções pedagógicas, tendo uma 

mediação entre o professor e o aluno. 

Para promover o desenvolvimento da linguagem de crianças com 

Síndrome de Down os educadores podem colocar esses alunos próximos ao 

professor na sala de aula, o educador deve falar diretamente e claramente ao 

aluno, e usar a linguagem simplificada acompanhada por reforço visual sempre 

que possível.  

O pedagogo deve estar sempre se atualizando e buscando novos 

conhecimentos e meios  para trabalhar com a inclusão, as vivências e trocas 

de experiências entre professores facilita na compreensão e na forma de  

trabalhar dentro da sala de aula, a escola em si deve estar atento para 

promover palestras e encontros entre profissionais da área da educação e 

especialistas da área da inclusão, trazendo sempre novas informações  e 

meios para que os professores possam se qualificar e pôr em prática novas 

formas de atender os alunos. 

 

  6. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

 

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e associada a essa 

abordagem utilizamos a revisão bibliográfica. De acordo com Godoy (1995) a 

pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como um trabalho que discorre 

sobre a interpretação de dados obtidos em artigos, livros, revistas e que o autor 

da pesquisa consiga fazer uma ligação desses dados com a proposta de seu 

estudo. 

Uma pesquisa bibliográfica de acordo com Marconi e Lakatos (2012) ou 

também chamada de Fontes Secundárias é um levantamento de toda a 

bibliografia já publicada sobre um determinado tema a ser estudado, e seu 

objetivo é colocar o autor em contato direto com as informações para reforçar e 

embasar seus estudos sobre o tema escolhido. Uma pesquisa bibliográfica 

pode ser considerada como o passo inicial de toda a pesquisa científica. 

Para desenvolver esta pesquisa os seguintes autores foram estudados: 

Nara Liana Pereira Silva (2002), Maria Auxiliadora Dessen (2002), Karen Stray-

Gundersen (2007), para o entendimento sobre as características dos indivíduos 

com Síndrome de Down; sobre os direitos e deveres do oferecimento de 

educação para alunos com necessidades especiais usou-se como base de 
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pesquisa a Declaração de Salamanca, as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica do MEC, a Lei 9.394/96 de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Adaptações Curriculares do MEC. 

 

7. RESULTADOS  

 

Ao desenvolver cada etapa procuramos ampliar  a compreensão sobre a 

Síndrome de Down, suas características e as estratégias pedagógicas que 

podem ser desenvolvidas com esses alunos para colaborar com a inclusão dos 

mesmos no ensino regular. 

Foi possível perceber com o desenvolvimento do trabalho que é 

necessária a continuidade dos estudos para aprimoramento da práxis do 

educador, visto que a formação do professor em Pedagogia não garante 

condições para trabalhar com esses alunos, sendo necessária a revisão da 

formação inicial do professor, para garantir condições adequadas de 

atendimento a esses alunos e suas necessidades educativas especiais. 

 

8. CONSIERAÇÕES FINAIS 

Procurou-se mostrar com a pesquisa que existem leis que garantem o 

atendimento aos alunos com necessidades especiais, seja ela qual for, e o 

atendimento às suas necessidades específicas, como as possíveis adaptações 

curriculares que flexibilizam o currículo da escola considerando a diversidade 

entre os educandos, deixando assim o currículo mais dinâmico para atender 

efetivamente as necessidades desses alunos. Outro aspecto importante desta 

pesquisa foi o de constatar que não existe um método específico para 

atendimento a esses alunos, pois há várias propostas de atendimento 

pedagógico para os alunos com Síndrome de Down.    
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