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1. RESUMO 

A síndrome de Down é uma condição genética, reconhecida há mais de um século 

por John Langdon Down, que constitui uma das causas mais frequentes de 

deficiência mental, compreendendo cerca de 18% do total de deficientes mentais. 

Este artigo tem como objetivo verificar se o município de Guzolândia possui 

subsídios para fornecer às crianças com necessidades especiais, educação de 

qualidade, para tanto foi observado se no ensino regular, a metodologia empregada, 

as atividades utilizadas e se existe inclusão da criança com necessidades especiais 

nas atividades, analisando a convivência entre a portadora da síndrome de down e 

as demais crianças, bem como o comportamento da mesma em sala de aula. Como 

metodologia, adotou-se a observação diária, durante trinta dias, acompanhada de 

anotações do comportamento da criança ao seu processo de escolarização, 

considerando as atitudes da aluna frente às situações de aprendizagem. Os 

resultados deste estudo mostraram que ela apresenta algumas dificuldades 

necessitando de uma atenção especial da professora e monitora, sendo possível 

constatar também que a escola fornece subsídios para a aprendizagem da aluna, 

bem como funcionários qualificados para este processo, fornecendo total apoio e 

atividades adequadas para a alfabetização da mesma. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A síndrome de Down (SD) é uma condição genética, reconhecida há mais de 

um século por John Langdon Down (DOWN, 1886), que constitui uma das causas 

mais frequentes de deficiência mental, compreendendo cerca de 18% do total de 

deficientes mentais em instituições especializadas (MOREIRA, 2000). 

A SD é uma condição genética cuja trissomia na banda cromossômica 21 é a 

alteração mais frequente, cerca de 95% dos casos. Os outros 5% incluem 

translocação, mosaicismo ou duplicação gênica. A SD causa comprometimento 

intelectual com graus variáveis de dificuldades físicas e cognitivas (MOREIRA, 2000; 

CASTELAO et al. 2003). 

 Além do atraso no desenvolvimento, podemos citar outros problemas de saúde 

que ocorrem no portador da síndrome como: cardiopatia congênita, hipotonia, 

problemas de audição, visão, alterações na coluna cervical, distúrbios da tireoide, 

problemas neurológicos, obesidade e envelhecimento precoce (COOLEY et al., 

1991).  



Atualmente é verificada uma maior prevalência da SD, causada pelo aumento 

da sobrevida dos portadores da síndrome. Esse aumento é consequência, 

principalmente, do desenvolvimento de técnicas cada vez melhores de diagnóstico 

laboratorial e de estratégias de tratamentos e terapias mais efetivas. A estimulação 

precoce, com técnicas pedagógicas, fisioterápicas e fonoterápicas, contribuem muito 

para melhorar a qualidade de vida dos portadores da SD e facilitar a realização de 

atividades de contexto social, afetivo e laboral (MOREIRA, 2000). 

O diagnóstico pode ser feito após o nascimento da criança e inicialmente por 

parte das características que são muito comuns, como por exemplo: olhos puxados, 

cabeça mais arredondada, boca pequena, entre outras, como ilustra a Figura 1. 

Apesar de não haver cura, pesquisas no mundo todo têm sido realizadas nesse 

sentido e a qualidade de vida dessas pessoas tem sido melhorada significativamente 

(PAIVA, 2008). 

 

Figura 1- Características físicas de uma pessoa com síndrome de down. 

 

Fonte: Estudo de Caso de Uma Criança Portadora da Síndrome de Down, No 

Sistema de Ensino do Município de Guzolândia, 2016. 

 

O mais importante é descobrir que o sindrômico pode alcançar um bom 

desenvolvimento de suas capacidades pessoais e avançar crescentes níveis de 

realizações e autonomia. Sendo capaz de sentir, amar, aprender, se divertir e 



trabalhar. Em resumo, ele poderá ocupar um lugar próprio e digno na sociedade, 

sendo como qualquer outra criança normal, em certos momentos (PAIVA, 2008). 

Podemos observar através da história, certo avanço no que se refere à 

educação e ao atendimento de pessoas que apresentam deficiência (DIAS, 2012). 

A capacidade de aprendizagem destas crianças deve começar a partir da pré-

escola, sujeito a adaptações metodológicas próprias, que envolve não só 

educadores tecnicamente preparados, mas também pais, profissionais da área de 

saúde e a sociedade (DIAS, 2012). 

Baseando-se neste contexto este artigo tem como tema o estudo de caso de 

uma criança portadora da síndrome de down, no sistema de ensino do município de 

Guzolândia, observando seu comportamento, atividades realizadas e as 

metodologias de ensino utilizadas no processo de ensino aprendizagem. 

O interesse por este tema surgiu através da leitura de diversos artigos 

relacionados, despertando-nos o interesse em descobrir na pratica como são 

desenvolvidas as atividades propostas e como os portadores da síndrome se portam 

em sala de aula, analisando de perto seu comportamento e atitudes. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Verificar se o município de Guzolândia possui subsídios para fornecer a 

crianças com necessidades especiais educação de qualidade. 

  Analisar como uma criança com SD desenvolve seus conhecimentos no 

ensino regular, observar os seguintes aspectos: a metodologia empregada pela 

professora para trabalhar com a aluna; as atividades utilizadas e se há inclusão da 

criança com necessidades especiais nas atividades, analisar a convivência entre a 

portadora da síndrome de down e as demais crianças, bem como o comportamento 

da mesma em sala de aula. 

 

4. METODOLOGIA 

 

  A pesquisa foi realizada na cidade de Guzolândia, na escola E. M. Bairro 

Limoeiro, a mesma é do tipo estudo de caso, segundo Martins (2010, p.09) a 

pesquisa estudo de caso: 

 



É uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 
profundamente. Pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade 
bem definida, como um programa, uma instituição, um sistema educativo, 
uma pessoa ou uma unidade social. Visa conhecer o seu “como” e os seus 
“porquês”, evidenciando a sua unidade e identidade própria. É uma 
investigação que se assume como particularística, debruçando-se sobre 
uma situação específica, procurando descobrir o que há nela de mais 
essencial e característico. 

 

  Essa pesquisa foi baseada no método microgenético, que se caracteriza em 

analisar todo o processo investigado de forma minuciosa e qualitativa, com a 

finalidade de obter maior detalhamento sobre o tema, uma vez que neste método 

pode-se conseguir uma maior descrição sobre os dados coletados (Oliveira, 2002). 

  O caso analisado foi da criança que possui sete anos e atualmente está no 

segundo ano letivo do ensino regular. 

  Inicialmente foi feito uma breve reunião com a diretora, professora e a mãe da 

aluna, para apresentar os objetivos do trabalho e obter a autorização para o 

desenvolvimento do mesmo, em seguida foi feito um agendamento dos dias e 

horários para a realização do acompanhamento, de acordo com a disponibilidade da 

professora.  

  Os materiais utilizados foram: caderneta para anotações e caneta, roteiro de 

sondagem inicial e roteiro de entrevistas. 

  Foi realizado um acompanhamento diário durante um mês, a direção da 

escola autorizou que a pesquisadora observasse, por quatro horas diárias, o 

desempenho da aluna, professor e monitor em sala, para não interferir no 

andamento das aulas.  

  Após o período de observação e anotações, foram feitas as análises, tendo 

como base os fundamentos estudados no curso. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  A proposta de inclusão surgiu no início do século XX, período em que as 

pessoas com deficiências passaram a ser consideradas cidadãos com direitos e 

deveres. Foi expresso por intermédio de diversos documentos que surgiram, sendo 

o primeiro deles de 1948, no qual se torna pública a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Com base nesse documento, as famílias destas pessoas 

iniciaram alguns debates e organizaram-se, realizando, então, as primeiras críticas 



sobre a segregação. Surgiam daí os movimentos em prol da inclusão (MARQUES, 

2012). 

No Brasil, a educação especial enquadrou-se no sistema geral de educação 

com a aprovação da Lei nº 4.024/61, contemplando o atendimento às pessoas com 

deficiências, quando possível no sistema regular de ensino (LIMA, 2010; MARQUES 

2012). 

Em 1989, foi aprovada a lei nº 7.853/89, que prevê, no item “educação”, a 

oferta obrigatória e gratuita da educação especial em estabelecimentos públicos de 

ensino, prevendo, também, punições para dirigentes de ensino público ou particular 

que se recusem a matricular alunos que apresentem algum tipo de deficiência, ou 

mesmo suspenda, sem justa causa, a sua permanência na escola (LIMA, 2010). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente reiterou os direitos garantidos na 

constituição de 1988 e o atendimento especializado para pessoas com 

necessidades educacionais especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Porém, o marco fundamental para desencadear de vez o processo de inclusão foi a 

Declaração de Salamanca (1994), que se constitui num suporte pedagógico utilizado 

atualmente, pois apresenta linhas de ação para garantir igualdade de oportunidades 

e, desse modo, efetivar o processo inclusivo que, por vezes, está sendo confundido 

com integração (MANTOAN, 1997) 

Cabe ressaltar que a política de inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na 

permanência física desses alunos junto aos demais, mas “representa a ousadia de 

rever concepções e paradigmas, bem como desenvolver o potencial dessas 

pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo suas necessidades” (BRASIL, 

2001). 

Nesse sentido, a escola deve proporcionar ao aluno condições para que ele 

possa desenvolver suas potencialidades, pois desta forma, não é o aluno que se 

molda ou se adapta à escola, mas é ela que, consciente de sua função, coloca-se à 

disposição do aluno, tornando-se um espaço inclusivo (MARQUES, 2012). 

Nesse contexto, a educação especial é concebida para possibilitar que os 

alunos com deficiências atinjam os objetivos da educação geral, sendo importante 

ressaltar que a criança portadora de necessidades especiais, como as com 

síndrome de down apresenta diferenças e é com elas que os educadores devem 

delimitar o trabalho a ser realizado, o mesmo deve ser feito concomitante com todas 



as pessoas que lidam direta ou indiretamente com os portadores da síndrome 

(LIMA,2010;MARQUES 2012). 

 

6. RESULTADOS 

 

 As observações ocorreram no mês de março de 2016, em uma turma de 

aproximadamente oito alunos, crianças com idade entre sete a doze anos, 

percebeu-se que ela não participa de forma atuante nas aulas e só se interage com 

o conteúdo quando a agrada, por este motivo a professora procura ao máximo 

desenvolver atividades que chamem a sua atenção como ilustra a Figura 2. 

 

Figura 2 - Professora auxiliando a aluna em uma atividade. 

 

Fonte: Estudo de Caso de Uma Criança Portadora da Síndrome de Down, No 

Sistema de Ensino do Município de Guzolândia, 2016. 

 

No relacionamento com os demais colegas é bem participativa, interage, 

brinca e sempre está rodeada por amigos, como ilustra a Figura 3, mas algumas 

vezes em momentos de recreação é possível observar que a aluna não participa de 

todas as brincadeiras coordenadas pela professora. 

 

 

 

 

Figura 3 – A aluna executando uma atividade em dupla, durante a aula. 



 

Fonte: Estudo de Caso de Uma Criança Portadora da Síndrome de Down, No 

Sistema de Ensino do Município de Guzolândia, 2016. 

 

Sua postura é quase sempre a mesma, é muito agitada, demonstra as vezes 

interesse nas atividades com maior grau de dificuldade, a professora e a monitora 

sempre a incentiva a fazer atividades básicas como: colorir pontinhos, ligar nomes 

em desenhos, entre outras atividades mais fáceis, como ilustra a Figura 4, tentando 

incentivá-la a alcançar atividades mais complexas. 

 

Figura 4- Aluna desenvolvendo a atividade proposta pela professora. 

 

Fonte: Estudo de Caso de Uma Criança Portadora da Síndrome de Down, No 

Sistema de Ensino do Município de Guzolândia, 2016. 

 



 Dentre as atividades que a aluna realizou é importante destacar aquelas que 

apresentaram um maior grau de dificuldades como: formar palavras e separar 

sílabas, demonstrando também que a mesma não possui coordenação motora para 

escrita e pintar, conforme o esperado para uma criança no segundo ano do ensino 

fundamental. 

A professora desenvolve atividades constantes nas quais é necessário 

identificar e grafar vogais, ou contar quantidades e grafar os números. No entanto, 

foi possível observar que ela responde bem oralmente, mas no momento da escrita 

não consegue realizar as tarefas, nem com a ajuda da monitora. O conhecimento da 

criança é manifestado basicamente pela oralidade, quando acontecia esse tipo de 

atitude por parte da aluna, a monitora a incentivava auxiliando na execução das 

tarefas solicitadas pela professora, usando palavras de incentivo como: como é 

capaz, você consegue! Falando baixinho e sempre questionando se estava 

entendendo a atividade, buscando identificar as dificuldades manifestadas pela 

aluna. 

A monitora interferia constantemente na realização das atividades, pois a 

muitas vezes ela não entendia o que era para fazer e não se esforçava, 

permanecendo muitas vezes em silêncio. Essas intervenções, além de serem 

constantes, eram necessárias para manter a atenção da aluna focada nas atividades 

exigidas na sala de aula. 

A partir das observações foi possível constatar que a escola fornece subsídios 

para a aprendizagem da aluna, bem como professores e monitores qualificados para 

este processo, fornecendo total apoio e atividades adequadas para a alfabetização 

da criança. 

  É por esse motivo que se deve ter em mente que a escola inclusiva vem ao 

encontro do que se almeja em termos de educação, pois é segundo CARVALHO 

(2008, p.10) “Uma escola para todos, com todos, mais uma escola que além de 

presença física assegure e garante aprendizagem e participação”. 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

  Este artigo descreve como acontece o processo de escolarização de uma 

aluna com Síndrome de Down, trazendo contribuições teóricas para um melhor 

entendimento sobre o tema. 

  Ao realizar as observações para realização do trabalho de pesquisa, verificou-

se, que a escola onde a aluna está inserida, está trabalhando de forma inclusiva, 

pois a aluna está recebendo uma formação adequada de acordo com as suas 

dificuldades, ficando evidente que o município possui uma escola com estrutura 

necessária para fornecer a alunos com necessidades especiais educação de 

qualidade, com excelentes professores e monitores que se dedicam em proporcionar 

sempre o melhor. 

Esta pesquisa contribuiu para que ficasse evidente que o processo de 

inclusão escolar e a abordagem interdisciplinar acontecem de forma efetiva em 

nossa escola municipal. Ressalta-se que acriança com Síndrome de Down, dentro 

das suas limitações, tem condições de se desenvolver, desde que receba uma 

educação adequada e voltada às suas necessidades. 

  Este trabalho traz a certeza de que a inclusão escolar não se realiza apenas 

por discursos e vontade política e sim por ações de pessoas dedicadas, implicando 

a ação de pais, familiares, professores, equipetécnico-pedagógica e dos órgãos 

centrais da educação em um esforço comum na remoção de barreiras, como o medo 

e o preconceito, e de barreiras à aprendizagem. 
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