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RESUMO 
Esta pesquisa nasceu da necessidade de compreender algumas ocorrências 
vivenciadas a partir do contato profissional com uma instituição que possuía em seu 
cotidiano escolar, crianças que apresentavam necessidades educacionais especiais, 
mais especificamente, síndrome de Down. Foram realizadas observações num 
período de seis horas diárias, na instituição especial de ensino, localizada no 
munícipio de Londrina, totalizando trezentas e vinte horas de acompanhamento de 
duas alunas diagnosticadas por apresentarem, segundo laudo,  síndrome de Down. 
Tendo como objetivo conhecer o cotidiano escolar e apreender os limites e 
possibilidades sociais ofertadas a estes sujeitos no espaço escolar, buscamos fazer 
uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, conhecer os atendimentos, as atividades 
pedagógicas propostas, contemplando também, as atividades lúdicas oferecidas. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

Assumimos neste trabalho o pressuposto que o ser humano se constitui a 

partir do outro, sendo as interações sociais, conforme aponta VYGOTSKY (1989), 

imprescindível para o desenvolvimento social, cultural e escolar. 

Tal afirmação, no entanto, não parte da ideia que qualquer interação favoreça 

o desenvolvimento, pois estas podem contribuir quando possibilitam um “salto 

qualitativo”, como também, podem comprometer, se forem oferecidas experiências 

empobrecidas. Nesta direção VYGOSTSKY (1989, p.224) nos fala: 

 

As teorias pedagógicas minimalistas e pessimistas [...] tentam, na 
prática, reduzir a educação da criança com atraso profundo a um 
adestramento [...]. A criança profundamente atrasada, que está 
dominando rudimentos do pensamento, da linguagem humana, das 
formas primitivas do trabalho, pode e deve receber da educação 
algo qualitativamente distinto que uma mera série de práticas 
automáticas. 
 

 
As discussões sobre os indivíduos que apresentam a síndrome de Down na 

perspectiva anunciada acima, ganha na atualidade, novos contornos e maior 

visibilidade, na medida em que certos conceitos estão sendo desmistificados. 

Contudo, são presentes ainda, algumas representações sociais recorrentes, em que 

pese à história permeada por tradições, hábitos e credos culturalmente enraizados. 

 Nesse sentido, tanto os registros colhidos nas observações, quanto à 

bibliografia específica sobre a síndrome de Down, refletem momentos históricos 

compartilhados, mutuamente construídos; que não apresentam, necessariamente, 

posições homogêneas sobre a temática, ao contrário, são conhecimentos 

assentados em diferentes concepções. E aqui reside nossa opção em buscar não 

dar relevo à questão orgânica, mesmo compreendendo sua importância, mas focar 

na construção social da síndrome em seus limites possibilidades sociais que foram 

construídos ao longo do tempo. 

 Nesta direção, foram feitas observações num período de seis horas diárias, 

em uma instituição especial de ensino, no munícipio de Londrina, totalizando 

trezentas e vinte horas de acompanhamento de duas alunas diagnosticadas por 

apresentaram, segundo laudo, síndrome de Down.  



 

As observações permitiram capturar sinais reveladores de produção de 

sentidos que resgata muito dos significados construídos e que retornam na 

atualidade com novas roupagens; mas que possibilitam, exatamente pela repetição, 

a possibilidade de se (re) pensar um outro modo de significar as pessoas que 

apresentam a síndrome, neste trabalho específico, no espaço escolar. 

 Nesta direção, este trabalho objetiva conhecer/compreender o cotidiano 

escolar com seus limites e possibilidades sociais no tocante às pessoas que 

apresentam  a síndrome de Down, tanto sobre a discussão da inclusão na 

instituição,  locus deste estudo, quanto o modo como estes alunos são atendidos 

neste espaço, considerando as atividades pedagógicas propostas e as atividades  

lúdicas desenvolvidas com estes sujeitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CAP. I-  A  síndrome de Down em seus aspectos orgânicos e sociais 
 
 
 Ao se discutir o cotidiano escolar da criança com síndrome de Down, 

necessário se faz considerar os olhares sociais que foram sendo 

construídos/partilhados ao longo da história, observando-se as práticas frente às 

pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência. 

 Tal consideração importa-nos, uma vez que os olhares passam tanto por 

concepções marcadamente religiosas, quanto científicas. A primeira pautando-se em 

discussões que iam da superstição à caridade, passando pela ideia de seres 

endemoniados/bruxos/entidades malignas até, à ideia de les enfants du bon Die 

(crianças do bom Deus) e a segunda, marcada por uma busca científica de localizar 

as deficiências tanto em fatores ambientais quanto físicos. 

 Interessante salientar na esteira das significações atribuídas, a obra intitulada 

Enciclopédia (1779) de Diderot e D’ Alembert, que traz em seus escritos, segundo 

PESSOTTI (1994), as primeiras definições sobre a deficiência intelectual nomeando 

tais pessoas como “crétin”. Tal nomeação em regiões italianas, ainda segundo o 

autor era significado como “homem sem importância”, “homem qualquer”, ou “pobre 

coitado”, revelando que por se tratar de um período marcadamente cristão, acaba 

conferindo certa conduta caritativa por parte dos que não apresentavam deficiências, 

não necessariamente, como é possível notar pelas nomeações atribuídas; olhares 

preconceituosos e atitudes estereotipadas. 

 E aqui reside uma ambigüidade recorrente em relação às pessoas 

consideradas deficientes mentais: 

 

De um lado, como enfant du bon Dieu o deficiente ganha abrigo, 
alimentação e talvez conforto em conventos e asilos; de outro, 
enquanto cristão, é passível de alguma exigência ética ou de 
alguma responsabilidade moral. Ganha a caridade e com ela escapa 
ao abandono, mas ganha também a “cristianidade” que lhe pode 
acarretar exigências éticas e religiosas. (Pessotti, 1984, p.6). 
 

  
 Na atualidade, embora muitos avanços tenham sido empreendidos no sentido 

de desmistificar olhares supersticiosos, em nome de um discurso científico, que 

passa então a localizar as deficiências no corpo, inaugurando assim, a visão 

organicista, é presente ainda discursos marcados por certa tolerância, cautela e/ou 



 

atitudes reparadoras frente a estas pessoas em suas inserções em diversos espaços 

culturais, dentre eles, a escola. 

 No tocante às questões orgânicas, importante salientar, que a síndrome de 

Down é decorrente de uma alteração genética ocorrida durante ou imediatamente 

após a concepção.  

 Esta alteração se caracteriza pela presença a mais do autossomo 21, ou seja, 

ao invés do indivíduo apresentar dois cromossomos 21, possui três.  No entanto, 

podemos encontrar outras alterações genéticas que causam a síndrome de Down, 

sendo estas decorrentes de translocação, pela qual o autossomo 21, a mais, está 

fundido a outro autossomo.  

 O erro genético também pode ocorrer segundo SCHWARTZMAN (1999) pela 

proporção variável de células trissômicas presente ao lado de células 

citogeneticamente normais. Estes dois tipos de alterações genéticas são menos 

freqüentes que a trissomia simples, citada anteriormente. Estas alterações genéticas 

decorrem de "defeito" em um dos gametas, que formarão o indivíduo, estes 

deveriam conter um cromossomo apenas e assim a união do gameta materno com o 

gameta paterno geraria um gameta filho com dois cromossomos, como toda a 

espécie humana. Porém, durante a formação do gameta pode haver alterações e 

através da não-disjunção cromossômica, que é realizada durante o processo de 

reprodução, podem ser formados gametas com cromossomos duplos.  

 Diante destas explicações do ponto de vista da medicina, vale retomar que a 

este estudo, importa-nos algumas concepções recorrentes acerca das pessoas que 

apresentam esta síndrome, que atreladas às ideias de alterações genéticas que de 

fato alteram o desenvolvimento e maturação do organismo, podendo inclusive, 

interferir em menor ou maior grau na cognição; é possível apreender o 

estabelecimento das características orgânicas do Down, com seus comportamentos, 

considerados sob a ótica social, desviantes, marcados por olhares estereotipados. 

  Nesta direção, estes são vistos geralmente como indivíduos calmos, 

contraditoriamente agressivos, afetivos, bem humorados, carentes, apresentando 

comportamentos marcados por desordens de conduta, desajustados física e 

emocionalmente. Enfim, lidos a partir de estereótipos que ora passam pela ideia de 

heróis (superação), ora por vilões (revoltados), ora por vítimas (pobre coitados). 

 Em se tratando de alguns aspectos físicos que podem contribuir para 

reafirmar/manter alguns olhares atribuídos a estes sujeitos, vale considerar os 



 

estudos de SCHWARTZMAN (1999), que aponta que a síndrome de Down é 

marcada por muitas alterações associadas, que podem ser observados em diversos 

casos.  

 Dentre os mais comuns estão: prega palmar única, baixa estatura, 

comprimento reduzido do fêmur e úmero, bexiga pequena, dismorfismo da face e 

ombros, fissuras palpebrais, hipoplasia da região mediana da face, diâmetro fronto-

occipital reduzido, pescoço curto, língua protusa e hipotônica e distância aumentada 

entre o primeiro, o segundo dedo dos pés, crânio achatado, mais largo e comprido; 

narinas normalmente arrebitadas por falta de desenvolvimento dos ossos nasais; 

quinto dedo da mão, curto, curvado para dentro e formado com apenas uma 

articulação; mãos curtas; ouvido simplificado; lóbulo auricular aderente.  

  Quanto às alterações fisiológicas podemos observar grande sonolência, 

dificuldade de despertar, dificuldades de realizar sucção e deglutição, porém, 

segundo SCHWARTZMAN (1999) alterações estas que se atenuam ao longo do 

desenvolvimento. 

 Hoje, o reconhecimento de uma criança que apresenta a síndrome de Down 

sob a perspectiva orgânica, assenta-se em estudos médicos, tendo como referência  

os avanços da genética, no entanto, o mesmo reconhecimento não acontece no que 

diz respeito às suas potencialidades enquanto sujeito, uma vez que as expectativas 

sejam elas: sociais, cognitivas e afetivas, são, na maioria, reduzidas à sua aparência 

e, limitações.   

 Nesta direção, as dúvidas mais frequentes acerca das pessoas que 

apresentam a síndrome, dizem respeito, à sua inserção no meio social, seu 

desenvolvimento, educação, e espaço de atendimento educacional. Vale ressaltar, 

que a criança que apresenta a síndrome de Down pode e deve ter vida normal como 

de qualquer outra criança como nos aponta VYGOSTKY (1989), na medida em que 

não sejam impedidas de desenvolver seus domínios e raciocínios no processo de 

convívio com outras crianças, em espaços sociais que primem por uma educação e 

atividades de qualidade, sem negar sua singularidade e demandas específicas, ou 

seja, considerar estes indivíduos em sua condição humana, não como 

representantes de uma categoria, a saber: deficientes intelectuais. 

 Assim, VYGOSTKY (1989) entende ser importante a educação voltada para o 

desenvolvimento de aptidões humanas nos sujeitos deficientes: 

 



 

[...] as aquisições que a criança com atraso profundo consegue sob 
influência da educação, resultam, desde o ponto de vista do 
desenvolvimento, os valores fundamentais que a criatura do Homem 
pode adquirir sem os quais se vê forçada a permanecer em um 
estado semi-animal. A educação faz do idiota um homem. Com 
ajuda da educação, a criança profundamente atrasada cumpre o 
processo de formação do homem (p.243).  

 

 

 Nesta perspectiva, a forma de conceber o potencial e os limites dos sujeitos 

que apresentam deficiências, pauta-se em grande medida, no modo como estes 

sujeitos foram e são significados ao longo da história, não cabendo somente aos 

aspectos orgânicos, definir o destino destes.   

 A seguir, apresentaremos no capítulo seguinte, a instituição locus desta 

pesquisa e espaço de observação, que nos possibilitou elencar alguns aspectos 

considerados por nós como essenciais para o processo de (re) pensar o que vem 

sendo ofertado a estes sujeitos em suas vidas escolares, ou melhor, dizendo, em 

seu cotidiano escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cap. 2. Procedimentos de pesquisa 
 
 
 A esta pesquisa, interessa-nos conhecer o cotidiano escolar de uma instituição 

escolar e o vem sendo ofertado às crianças diagnosticadas com síndrome de Down 

que estão matriculadas neste espaço. 

 Para tanto, elegemos a pesquisa exploratória, por nos possibilitar dar uma 

explicação geral sobre o que acontece neste espaço, locus desta pesquisa, em 

termos de relações sociais estabelecidas com estes sujeitos, conteúdos pedagógicos, 

estrutura física, lazer, entre outros que surgirem no decorrer da exploração, no intuito 

de observar os fenômenos, visando descrevê-los e interpretá-los. 

 Nesta direção, partimos da compreensão que a pesquisa exploratória, ao dar 

uma explicação geral, torna-se campo fértil para novas explorações, suscitando 

novos problemas que poderão ser esclarecidos por pesquisas futuras. Por se tratar 

de uma pesquisa abrangente, permite como problema de estudo, aspectos sociais, 

políticos, econômicos e mais especificamente a este estudo, conhecer e 

compreender o cotidiano escolar de crianças que apresentam necessidades 

educacionais especiais, mais especificamente síndrome de Down. 

 Nas pesquisas de abordagem qualitativa, dentre os instrumentos ou técnicas 

destaca-se as observações que facilitam a comunicação e a obtenção de dados 

qualitativos. 

 Segundo, OLIVEIRA (p.79, 2010) 

 

As observações podem se dar de forma direta e de forma 
participante. Além das observações de grupos sociais, a técnica da 
observação [...] pretende observar comportamentos. 
 
 

 Para a execução deste estudo, empreendemos inicialmente uma visita prévia 

ao campo da pesquisa, o que nos possibilitou conhecer um pouco da instituição, 

permitindo levantar alguns dados que deveriam ser pesquisados em relação aos 

nossos objetivos, visando, em etapa posterior, coletar de forma mais sistematizada 

dados relevantes, uma vez que corroboramos com CHIZZOTTI (2003, 53) que “a 

observação estruturada ou sistemática consiste na coleta e registro de eventos 

observados”. 

 Para tanto em todas as visitas de observação, foram feitos registrados das 

observações relativas aos nossos objetivos, o que facilitou a posterior análise. A 



 

observação realizou-se exatamente no momento em que ocorreram os eventos, ou 

seja, as notações se deram no momento das circunstâncias. O fruto destas 

observações apresenta-se abaixo. 

  

2.1-    Funcionamento  e análise  da instituição de ensino 
 
 
 A instituição observada localiza-se na cidade de Londrina/PR e trata-se de 

uma instituição de ensino atualmente mantida pela prefeitura, sendo originada de 

uma Organização Não Governamental e de movimentos de doações de membros da 

comunidade social da referida cidade.  

  No prédio, existia inicialmente, uma creche com atendimento a 

aproxidamente 300 crianças, na faixa etária entre  4 (quatro) meses de idade até 6 

(seis) anos de idade, sendo oferecidas a estas os cuidados de higiene, alimentação 

e educação.  Com o passar do tempo, ocorridas dificuldades em se manter o 

serviço, surgiu a ideia de ceder o espaço, desde que esta mantivesse o 

compromisso de manter a creche. Esta instituição nasce de um projeto de extensão 

universitária desenvolvido por uma universidade do Estado do Paraná que 

desenvolvia estudos e ofertava atendimento às pessoas com  Síndrome de Down. 

 Vale destacar então, que no espaço em que se localiza a instituição principal, 

situa-se também a creche na qual é oferecido atendimento a crianças de quatro 

meses até quatro anos de idade em período integral, estando até a data de término 

da observação deste estudo, contando com 50 crianças, dentre as quais duas 

apresentam a síndrome de Down.  

 A Creche localiza-se em um prédio avulso, situado nos fundos da instituição 

principal, sendo composta de quatro salas, utilizadas da seguinte forma: Berçário I, 

Berçário II, e Nível I, Ludoteca, esta dividindo espaço com a sala da Coordenação 

da Creche. Importante dar relevo que a creche é mantida por subvenção repassada 

pela prefeitura municipal da cidade. 

                                   Em termos de estrutura, não há banheiros disponíveis para o uso exclusivo das 

crianças do Nível I., devendo fazer uso do banheiro do corpo docente da instituição. 

Não há bebedouros na creche, somente no refeitório da instituição principal.  

 No tocante às salas de aula, estas são abafadas por conta da pouca 

ventilação e no período da observação foi constatado que o ventilador de teto estava 

quebrado, fato este que permaneceu até o período da finalização da observação feita 



 

para este estudo. Desta forma, por muitas vezes, as atividades pedagógicas 

ocorreram no corredor da creche, pois no período vespertino o calor era insuportável. 

 Somente uma porta dá passagem para a creche, sendo a entrada e saída 

realizada pelo portão da instituição principal. Tal fato nos chamou a atenção, pois em 

caso de emergência, a saída das crianças está comprometida.  

 Em relação ao parque utilizado pelas crianças, este é de uso comum ao da 

instituição principal, sendo possível o trânsito de pessoas a qualquer momento em 

meio às crianças. Do que é ofertado neste espaço, as crianças contam com uma 

casinha de boneca, escorregador, e alguns monociclos. Na tentativa de melhorar o 

parque das crianças, foram retirados os brinquedos e levados a um espaço localizado 

ao lado do refeitório, o que demonstrou ser inapropriado, devido ao forte calor e 

ausência de sombra. Na tentativa de sanar este problema, os brinquedos foram 

levados para dentro da sala de aula. 

 Como a sala é pequena, era necessário retirar todos os dias os brinquedos da 

sala e colocá-los no corredor, (para a limpeza dos mesmos), dificultando o acesso 

das demais crianças, entrada ao banheiro e criando um espaço inapropriado de 

permanência das crianças no corredor. Os brinquedos voltaram ao local inicial e 

permaneceram sem nenhuma utilidade.  

 Nas salas de atendimento ao berçário, estas contam com duas profissionais de 

educação, a saber: a professora regente que tem formação em Pedagogia ou 

Magistério e a auxiliar, podendo esta ser estudante de Pedagogia, cursando no 

mínimo o terceiro ano. Na sala que acomoda o Berçário I, as acomodações são 

adequadas, contando com lactário, banheiros adequados para o banho, com pias em 

aço inox para fácil limpeza e esterilização, berços, colchonetes e brinquedos para a 

faixa etária das crianças. Acomodam-se neste espaço 12 bebês. 

 Na sala que acolhe o Berçário II, acomodam-se também 12 (doze) crianças de 

dois a três anos que recebem atendimento de profissionais da área de educação, 

com atividades diárias, brincadeiras estimulantes e, idas ao solário da escola. As 

crianças retornam às suas casas de banhadas e alimentadas, todos os dias. Além 

disso são oferecidas a estas também, atividades diárias apropriadas para a idade no 

período matutino, ficando reservado o período vespertino para atividades recreativas 

e descanso. 

 O Nível I atende 26 crianças, que permanecem em período integral. Esta 

turma possui duas crianças com síndrome de Down. A sala de aula possui mesas e 



 

cadeiras, que passam a maior parte do tempo, empilhadas, em um canto. Não há 

cortinas nem ventiladores, apenas um armário de aço, onde são armazenados 

materiais disponíveis para a realização das atividades. No período matutino duas 

profissionais da área da educação, estão presentes para o atendimento destas 

crianças. Já no período vespertino, não havia professora à disposição para 

desenvolver junto às crianças atividades pedagógicas, sendo relatado pela 

Coordenadora da creche, que ela estava responsável pela turma, realizando assim 

algumas atividades, até a possível contratação de uma professora regente e outra 

auxiliar para a realização do trabalho pedagógico. Vale destacar que cinco 

professoras já haviam passado por esta turma, mas que por motivos não revelados 

não se mantiveram. 

 Das turmas apresentadas, este estudo centrou suas observações, na turma 

supracitada para desenvolver a observação, pelo fato de haver nesta, duas crianças 

com Síndrome de Down. O horário proposto para a observação foi das 12 h30min até 

18h e 30 min de segunda a sexta-feira, durante 45 (quarenta e cinco dias letivos) de 

observação nesta Instituição observamos as duas crianças diagnosticadas, segundo 

laudo, por crianças com síndrome de Down e as atividades pedagógicas propostas a 

estas no cotidiano escolar desta instituição especial de ensino.  

 Por questões éticas, os sujeitos da pesquisa, serão denominados por criança 

1  e criança 2, resguardando a identidade das mesmas. 

  

Sujeitos da pesquisa: 

 

 Criança 1: Sexo feminino, com 4 anos e meio de idade, apresentando fala 

comprometida, apenas balbuciando palavras. Faz uso de fralda descartável, possui 

uma infecção ocular em conseqüência do acúmulo de secreções. Realiza sessões de 

fisioterapia para correção dos joelhos, além de sessões com outros profissionais: 

psicóloga, terapeuta ocupacional e fonoaudióloga, estando em sala de aula, na maior 

parte do tempo, em baixo da mesa de atividades. 

 Criança 2: Sexo feminino, com 4 anos completo, profere algumas palavras,  

entendendo com clareza as orientações sobre as atividades. Faz uso do banheiro 

com auxílio da professora e/ou auxilia, ao apresentando comprometimentos em sua 

saúde. Não realiza atividades com outros profissionais, seja da areada saúde ou da 

educação.  



 

 Vale pontuar que os dados sobre as crianças foram repassados pela 

Coordenadora pedagógica da instituição.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cap. 3- O aluno Down e sua presença na escola: o que vem sendo ofertado? 
 

O projeto pedagógico da instituição 

  

    O processo pedagógico na instituição na turma do Nível I, fica a cargo da 

profissional responsável pela turma. Como dito anteriormente, como a turma 

observada estava sem professor, após a passagem de cinco docentes, somente ao 

final da observação feita por nós, é que foram contratadas uma professora e outra 

auxiliar, estando até o momento anterior à contratação sob a responsabilidade da 

Coordenadora da instituição.  

  Outro dado diz respeito a não existência de  um planejamento diário. Tal dado 

foi observado, ao questionarmos a Coordenadora sobre as proposições pensadas 

para as atividades diárias, semestrais e anuais. Esta apontou que estas estariam 

sendo efetivadas assim que a professora regente fosse contratada, uma vez que 

seria atribuição deste profissional tal tarefa, e que dado ao rodizio de professores 

ocorrido até o momento, não havia tido tempo de planejar as atividades,uma vez que 

estava ocupando duas posições concomitantemente, a saber: Coordeandora da 

escola e professora da turma. 

 

As atividades: quando propostas...  

 

O processo de aplicação de algumas atividades por parte da Coordenadora, 

que como apontado acima, dividia seu tempo entre a sala de aula e a sala da 

Coordenação, possibilitou apreender nos momentos de observação, que a dupla 

tarefa desta profissional, contribuiu para que em vários momentos, alunos que 

apresentavam dúvidas, ficavam sem saná-las, pois muitas das vezes a ausência do  

profissional para mediar o processo, acontecia no mesmo instante do surgimento 

das dúvidas.  

No período das observações, este cenário pouco se modificou, sendo nítida a 

falta de estrutura e cuidado com o que era ofertado, independentemente de estarem 

presentes, neste espaço, crianças que apresentavam necessidades educacionais 

especiais. Estas, assim como as outras, não recebiam nenhuma orientação 

específica. 



 

Como nosso foco eram as duas crianças diagnosticadas com síndrome de 

Down, percebemos que a criança 1, não conseguia desenvolver as atividades e 

quando estas eram propostas tanto ela, quanto  a criança 2 não concluíam as 

mesmas. Indagado à Coordenadora se existia algum tipo de adaptação das 

atividades realizadas em sala de aula a estas duas crianças, relatou-me que a 

instituição trabalha com a “inclusão social” e as duas crianças eram “completamente 

iguais às outras”, e não havendo distinção entre elas, não havia a necessidade de 

adaptações, devendo, portanto, receberem o mesmo tratamento.  

E aqui vale outra observação: no período em que estivemos na instituição de 

ensino, presenciamos uma falta de estrutura e compromisso pedagógico com todos 

os alunos, apesar de ser anunciado pela Coordenadora diversas vezes, que a 

escola primava pela chamada “inclusão” e que não faziam diferença entre os alunos. 

Ao mesmo tempo, foi perceptível, que em sua prática era negado por completo as 

demandas específicas e a singularidade dos sujeitos que apresentavam 

necessidades educacionais especiais, pois nas poucas atividades em que eram 

ofertadas, não estava presente nenhuma forma de adequação, ao contrário muitas 

vezes, como no caso do blocos, as atividades eram suprimidas. 

 Ao término das atividades diárias, são oferecidas às crianças desenhos 

animados, geralmente do personagem Pica-Pau, ficando todas sentadas no chão e 

lá permanecendo até o horário de irem embora. Durante o tempo do desenho, a 

Coordenadora troca as roupas das crianças para irem embora. 

 Durante o tempo de apresentação do desenho supracitado, as crianças 1 e 2 

permaneceram completamente sem assistência, sem nenhuma intervenção, tendo 

sido observado que de forma geral os outros alunos acabavam ficando mais 

concentrados. Já a criança 1 ficava lambendo o chão, enquanto a  criança 2, 

permanecia apática, sentada para a parede. Não ocorria ali nenhum estímulo com 

nenhuma das crianças, inclusive com as duas crianças especificadas.  

 Foram observadas também, que durante as atividades relacionadas a blocos 

de montar, as crianças 1 e 2 não recebiam os blocos, pois levavam à boca correndo 

o risco de engolirem, e tendo em vista as condições objetivas de trabalho, a 

Coordenadora preferia privar as crianças desta atividade, por receio de acontecer 

algum acidente, uma vez que segundo ela, estas necessitavam de um 

acompanhamento maior, contradizendo sua colocação anterior no que diz respeito 

ao que apontou que “não havia distinção entre elas”.  



 

 No momento do parque, todas as crianças ficavam a vontade, brincando 

livremente nos balanços, na casa de boneca, não recebendo nenhuma orientação. 

Neste espaço, foi possível observar também não haver nenhuma intervenção 

pedagógica da Coordenadora, de como agir e socializar-se com as outras crianças, 

pois as duas crianças, sujeitos de nossas observações, permaneciam, quase todo o 

período, sentadas ao sol, uma vez que não era proposta nenhuma dinâmica de 

interação destas com o restante da turma. 

 Faltando uma semana para o término das observações, ocorreu a contratação 

de uma profissional de Educação, formada em Pedagogia e discente de um Curso 

de Pós-Graduação em Educação Especial.  Nos primeiros dias, observamos que 

esta, tentou por diversas vezes e maneiras, acolher as crianças que apresentavam 

necessidades educacionais especiais, propondo atividades junto a eles, buscando 

em suas proposições, envolver as duas crianças. 

 Em uma das atividades, a professora organizou a sala de aula com mesas e 

carteiras, insistindo para que as crianças permanecessem sentadas, no entanto, a 

maioria se restringia a arrastá-las. A criança 1, como de costume, deitou-se em 

baixo da mesa; enquanto a criança 2 subia em cima da cadeira.  

 A professora coordenou atividades com a assistência da auxiliar de sala na 

tentativa de potencializar a participação das duas crianças. No entanto, demonstrou 

muitas vezes, não saber o que fazer frente às dificuldades apresentadas por ambas 

e pela falta de estrutura da instituição que não propicia condições de trabalho.  

 

Musicalização: qual o tom dado às atividades? 

 

Uma vez por semana, são ofertadas aulas de música a todas as crianças, que 

eram separadas por turmas de 12 a 13 alunos, no máximo. As aulas tinham uma 

hora de duração, e nelas eram propostos exercícios de fonoaudiologia, 

apresentação dos instrumentos musicais fabricados pela própria escola com 

materiais recicláveis. 

O objetivo das aulas, segundo a professora regente, era possibilitar aos 

alunos, o reconhecimento da sonorização e socialização entre eles, sendo oferecido 

para tanto, repertórios musicais infantis. Foi possível neste momento perceber, que a 

criança 1 batia palmas, quando auxiliadas pela professora, parecendo estar 

satisfeita com a atividade. Já a criança 2 mostrava interesse em manusear os 



 

instrumentos e compreender as orientações, participando de forma efetiva das 

atividades musicais. 

 

Momento da alimentação  

 

 No momento da alimentação feita no refeitório da instituição principal, foi 

possível perceber a partir das observações feitas ao longo do período, que as duas 

crianças, recebiam a mesma atenção da professora que os demais. 

 A criança 1 apresentava dificuldades em se alimentar devido a falta de 

coordenação motora,  já a criança 2 demonstrava maior habilidade, desenvolvendo 

sozinha a atividade de se alimentar. Vale dar destaque, que em alguns dias a 

terapeuta ocupacional comparecia no momento do lanche para auxiliar na 

estimulação das crianças. Como a criança 2 demonstrava maior facilidade em 

aprender, esta era a mais estimulada, já a criança 1 ficava a observar, esperando 

que em algum momento a professora,  auxiliar e a terapeuta ocupacional dessem a 

ela comida na boca, fato este recorrente no período em que foram feitas as 

observações.  

 Nesta direção, terminamos esta descrição, com o mesmo questionamento 

inicial: o que vem sendo ofertado aos alunos que apresentam deficiências, mais 

especificamente neste estudo, aos alunos que apresentam síndrome de Down no 

espaço escola, no mesmo momento em que o discurso da inclusão está na pauta 

das discussões da educação?   

 

 

 3.1 - Possibilidades pedagógicas junto a crianças Down: algumas pontuações 

 

 Interessa-nos aqui, conhecer o que deve ser ofertado e de que forma deve 

ser promovido no espaço escolar - sem que se dê margem a rotulações e 

proposições pedagógicas que nivelem por baixo os conteúdos -, o conhecimento, na 

medida em que, de forma recorrente,  parte-se do pressuposto de que os sujeitos 

que apresentam deficiências, não aprendem, e qualquer “coisa” oferecida já estaria 

propiciando a oportunidade de socializarem. 

 Nesta direção, um dos aspectos a ser considerado, diz respeito ao ritmo da 

criança, que deve considerar a singularidade ao mesmo tempo, que deve-se atentar 



 

para a diversidade, não como exceção, mas como condição humana.  

      Assim, freqüentar a escola, permitirá a criança que apresenta necessidades 

educacionais especiais, adquirir progressivamente, conhecimentos cada vez mais 

complexos; o que significa dizer, que a estes sujeitos devem ser ofertados 

conteúdos e conhecimentos construídos ao longo da história, não devendo ser 

entendido o cotidiano escolar apenas como um espaço de “estar junto”.  

      Desta forma consideramos, que a escola deve adotar uma proposta curricular 

que prime pela interação dos sujeitos, mas também do que foi/é construído pelo 

homem ao longo da humanidade, uma vez que entendemos que o processo de 

inclusão passa, tanto pelo acesso, quanto pela permanência, primando pelo sucesso 

da escolarização destes sujeitos que apresentam demandas específicas.  

      E o ensino das crianças que apresentam tais demandas, deve ocorrer de 

forma sistemática e organizada, seguindo objetivos previamente estabelecidos e que 

despertem o interesse na criança, incluindo aí o lúdico,  entendido como 

extremamente importante para o desenvolvimento da criança. 

      No tocante às crianças com síndrome de Down, é importante ressaltar que as 

situações de aprendizagens na escola devem promover nessas uma identidade 

positiva, de desenvolvimento de sua autoestima e respeito para consigo e para com 

os outros. 

 Segundo BEYER ( 2009, p.252): 

 

É importante que que elas sejam colocadas em uma situação onde 
consigam um desempenho escolar no mínimo satisfatório ou ao 
menos que se evite, preventivamente, a perpertuação do erro e do 
fracasso. Cada criança tem seu próprio potencial que deve ser 
explorado, avaliado e depois desafiado. As crianças se sentem bem 
com o bom desempenho escolar, o que faz aumentar sua 
autoestima e as motiva para novas aprendizagens. 

´ 

 

 Desta forma, a qualidade do que é ofertado em termos de experiências e 

conhecimentos, determinará a qualidade da formulação de conceitos, compreensão 

de mundo, sendo as atividades propostas, a base para apropriações de qualidade. 

 Estas devem ter por objetivo a aprendizagem ativa, possibilitadora do 

desenvolvimento das habilidades  afetivas, cognitivas e sociais. Tal afirmação, não 

nega a variação das habilidades e dificuldades da síndrome de Down, devendo ser 



 

pensado também, programas individuais que considerem as especificidades destas 

crianças, respeitando sua singularidade. Para tanto, o professor deve conhecer as 

diferenças de aprendizagem de cada criança de forma a organizar seu trabalho e 

programação de suas atividades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Considerações finais 

  

Ao falar sobre diferenças e semelhanças entre pessoas, devemos 

considerar que os parâmetros assentam-se na idéia de “homem ideal”, ligando-se à 

critérios construídos socialmente, que acabam por ressaltar defeitos ou qualidades 

atribuídos às pessoas em determinados contextos e que sobressaem em seus 

afazeres e relações. No tocante às deficiências, estas sobressaem aos olhos, sendo 

campo fértil de preconceitos, estereótipos, estigmas. 

Nesta direção, os alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais, são vistos em muitos espaços sociais, como empecilhos, 

ônus, entraves para a realização de trabalhos, aqui mais especificamente, em 

contextos escolares, sendo geralmente oferecidos a estes a realização de tarefas 

que partem do pressuposto de que “é o que conseguem fazer”, caracterizando-o 

assim, como incapaz.  

No que diz respeito às nossas observações, salientamos que a 

escola locus desta pesquisa, vivia no momento da observação, uma situação atípica 

(ausência do professor regente), o que, de certa forma, comprometeu a análise do 

cotidiano escolar. 

No tocante às especificidades das crianças que apresentam 

síndrome de Down e que estão inseridas nesta instituição vale destacar que:  

 

A educação de crianças com Síndrome de Down, apesar de sua 
complexidade, não invalida a afirmação de que tem possibilidades 
[...]. Com o devido acompanhamento, poderão tornar-se cidadãos 
[...]. (SCHWARTZMAN, 1999, p.262). 
 

  

Poderão, se as instituições se organizarem para oferecer uma 

educação de qualidade a todos indiscriminadamente, buscando também romper com 

idéias assistencialistas, que acabam por comprometer o pedagógico, ao não 

assumirem a educação especial como modalidade da educação escolar, devendo 

para tanto, recursos e serviços educacionais especiais. 

Finalizando, pontuamos que esta pesquisa não tem a menos 

intenção de dar receitas e formulas para o que deveria ser pensado/oferecido no 

cotidiano escolar, no entanto, buscamos dispor ao conhecimento dos leitores deste 



 

trabalho, a partir das observações feitas, uma amostra do que vem sendo ofertados 

no cotidiano escolar, no que diz respeito, às crianças em geral, e mais 

especificamente, às crianças que apresentam síndrome de Down, sujeitos desta 

pesquisa. 

 Esperamos assim, que esta estudo, ainda que exploratório, possa ser 

compreendido como campo fértil para novas explorações, suscitando novos 

problemas que poderão ser esclarecidos por pesquisas futuras que nos permitam 

conhecer e compreender o cotidiano escolar de crianças que apresentam 

necessidades educativas especiais, mais especificamente síndrome de Down. 
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