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RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo mostrar a importância do desenvolvimento da 
criança com síndrome de Down no ambiente escolar. A síndrome de Down descrita por John 
Langdon Down, em 1865, é um defeito congênito resultante da trissomia do cromossomo humano 21, 
um dos mais estudados na década de 90. Com incidência de 1 para cada 700 nascidos vivos, esta 
pode ser diagnosticada tanto no primeiro quanto no segundo trimestre de gravidez. O trabalho analisa 
os aspectos familiar e escolar que nos leva a abordar as questões do desenvolvimento infantil e a 
refletir sobre como se dá esse o desenvolvimento para as crianças com síndrome de Down dentro da 
escola. O estudo realizado para a produção deste trabalho foi uma pesquisa bibliográfica e qualitativa 
baseada em livros, artigos científicos, entre outras fontes para aprofundar os conhecimentos, o 
estudo dos referenciais teóricos permitiu verificar que necessitamos a cada dia nos aprofundar em 
conhecer o ser humano e suas necessidades e ter um olhar inclusivo, especial e profissional para 
essas crianças que tem síndrome de Down. Os resultados deste trabalho oferecem possibilidades 
para que a sociedade necessita de um amplo e contínuo esclarecimento em relação às crianças com 
síndrome de Down, para que mudanças atitudinais aconteçam fortalecendo as famílias e 
proporcionando a elas condições de interagir com a deficiência, entendermos as necessidades de 
uma criança com síndrome de Down e o seu desenvolvimento dentro do ambiente escolar e melhorar 
o processo de inclusão de modo geral. 
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INTRODUÇÃO 

 Neste artigo abordaremos o tema “O desenvolvimento da criança com 

síndrome de Down no ambiente escolar’’. Temos como objetivo geral compreender 

como é feita a inclusão de crianças com síndrome de Down no ambiente escolar. E 

como objetivo específico analisar o desenvolvimento infantil a partir da relação 

sujeito, valorizando a interação social, conhecer e descrever o que é síndrome de 

Down e Compreender como acontece o processo de inclusão dos alunos com a 

síndrome de Down.  

 



 

  

 Diante disso, a escolha do tema se deu pelo fato de agregar conhecimentos 

e pesquisar sobre a inclusão de crianças com síndrome de Down no ambiente 

escolar, pois essas crianças também fazem parte da sociedade inclusiva. Portanto, 

esse artigo tem finalidade de mostrar meios de como incluir a criança com síndrome 

de Down na escola. Além disso, trazer uma melhor compreensão do 

desenvolvimento do indivíduo com síndrome de Dowm e como funciona o 

desenvolvimento dele dentro das escolas. 

 Como problemática para a construção desse trabalho nos questionou: o que é a 

síndrome de Down? Como ocorre a inclusão de crianças com síndrome de Down no 

ambiente escolar? Como é o dia a dia de uma criança com síndrome de Down? O 

desenvolvimento acontece naturalmente de forma eficaz ou precisam estímulos? 

Qual a importância da experiência e da vivência voltada para o aprendizado e para o 

desenvolvimento? 

 Diante disso, como percurso metodológico, optamos pela pesquisa bibliográfica, 

a intenção com essa metodologia é proporcionar um maior entendimento com o 

problema, com estudos que trazem um conhecimento, e auxiliando na 

aprendizagem. 

Portanto conforme Gil (2002, p.44): 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. 

Sendo assim, a coleta de dados se deu por meio de pesquisas em 

bibliografias já publicadas, artigos científicos disponíveis no google acadêmico, por 

meio de dissertações e por vídeos que trazem todo o processo de desenvolvimento 

e inclusão do sujeito com síndrome de Down no ambiente escolar.  

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. CONHECENDO A SÍNDROME DE DOWN  

A síndrome de Down é um comprometimento genético detectável, com a 

marca de excesso cromossômico, isso significa que cada um de nós temos quarenta 



 

  

e seis cromossomos no núcleo de cada uma de nossas células, juntando vinte e três 

do pai e vinte e três da mãe, o indivíduo com a síndrome de Down tem quarenta e 

sete, que na verdade é o cromossomo de número 21 (vinte e um) que caracterizam 

o indivíduo com a síndrome de Down. 

De acordo Dias 2015 apud Voivodic (2007), os sujeitos com síndrome de 

Down têm como característica principal a deficiência intelectual, mostrando assim a 

complexidade e a importância de sua educação, mas não quer dizer que seu 

processo educativo seja impossível. Pois, segundo Vygotsky (2001, p. 284), “o 

indivíduo não deve ser entendido como forma acabada, mas como uma permanente 

e fluente forma dinâmica de interação entre o organismo e o meio”. 

Ainda segundo Vygotsky, (2006, p. 103), 

As possibilidades de desenvolvimento das funções mentais e da inteligência 
relacionam-se ao interacionismo e à estimulação das potencialidades dos 
sujeitos. Assim, as formas de desenvolvimento podem variar de acordo com 
a cultura, as particularidades dos sujeitos e a interação entre dois fatores.  
(VIGOTSKI, 2006, P. 103) 

Os sujeitos com síndrome de Down tem um atraso em seu desenvolvimento, 

isso não significa que essa criança não irá se desenvolver, a criança com síndrome 

de Down possuem especificidades que requerem diferentes formas de agir, acolher, 

estimular e intervir, se desenvolvem de forma plena e positiva quando os nossos 

olhares, colos e intenções são afetuosas, motivadoras e verdadeiras. 

Em 1866 o Doutor John Langdon Down, médico inglês, percebeu as primeiras 

características da síndrome de Down, John Down era diretor do Asilo para 

Atrasados Mentais de Earlswood, em Surrey, na Inglaterra. Somente em 1959, o 

genecista francês, Jérôme Lejeune, confirmou que a causa da síndrome de Down 

era genética.     

É importante destacar que a síndrome de Down não é uma doença, e sim 

uma condição inerente à pessoa, portanto, não se deve falar em tratamento ou cura 

para a síndrome de Down. Essas questões estão associadas a saúde e 

desenvolvimento que devem ser acompanhadas dês do nascimento até a vida 

adulta. 



 

  

Segundo Serrão (2017, p. 04): 

No Brasil, estima-se que ocorra 1:600 nascimentos; o que revela que 
nascem 8 mil bebês com SD por ano. Os dados do DATASUS (2007) 
revelaram que em 2005 nasceram 5.058 indivíduos com SD. Afirmam que o 
fenótipo é variável, afetando diferentes sistemas e tecidos. Dentre as 
alterações musculoesqueléticas destacam-se a irregularidade da densidade 
óssea, hipoplasia da cartilagem, baixa estatura e frouxidão ligamentar. Em 
relação ao sistema nervoso central, observam-se menor volume total do 
cerebelo, alterações celulares na região do hipocampo e redução das 
sinapses no córtex temporal. Alterações motoras e perceptivas que afetam 
o controle postural são frequentes. (SERRÃO, 2017, P. 04) 

Além da deficiência intelectual, as crianças com síndrome de Down tem, 

dentre elas suas características físicas: cabelo liso e fino, olhos puxados, orelhas 

pequenas que estão localizadas na linha abaixo dos olhos, céu da boca mais 

encurvado, menores números de dentes, linha única nas mãos e maior dobra do 

quinto dedo, os dedos dos pés tem uma separação grande entre o primeiro e 

segundo dedo, muita gordura na nuca, nariz pequeno e achatado, cabeça grande e 

achatada na parte de trás, hipotonia muscular, problemas cardiovasculares dentre 

outras especificidades. 

2.2 INCLUSÃO ESCOLAR DAS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN 

A síndrome de Down foi citada pela primeira vez em 1865, desde então o 

indivíduo com síndrome de Down sofria bastante preconceito e resistência por parte 

da sociedade em inclui-los em atividades importantes, como atividades escolares, 

por exemplo. Com o passar dos anos, este cenário foi sofreu algumas mudanças 

significativas e muitas pessoas já entendem a importância da inclusão social e 

escolar destas pessoas, embora ainda haja preconceitos por parte da sociedade. 

Acerca da importância e do conceito de inclusão discorre Fonseca: 

A integração é o combate mais adequado a institucionalização de 
deficiência e ao ceticismo e pessimismo educacional. A integração implica 
sempre um benefício imediato educacional e social para a criança pela 
integração no sistema educacional. Separar fisicamente escolas normais, 
de escolas especiais é uma aberração que se deve eliminar. Quando 
falamos de integração, no fundo queremos dizer interação, isto é, interação 
entre os deficientes e os não deficientes. Só quando se atingir uma 
interação constante entre os deficientes e os não deficientes se pode falar 
numa política de integração. Nenhuma razão humana e científica pode 
afirmar que a melhor educação dos deficientes passa pela separação dos 
não deficientes. (FONSECA, 1987, p. 16)  



 

  

Para MAGALHÃES (2015) há uma evolução na inclusão escolar de indivíduos 

que possuem síndrome de Down, num passado próximo eles não tinham direito a 

uma educação digna, nem mesmo com a Constituição Federal 1988 e outras leis 

impondo a inclusão desses alunos.  

O professor tem um papel fundamental na interação e no desenvolvimento 

intelectual das pessoas com síndrome de Down, deve-se estimular a convivência 

sadia com os demais alunos e entender as limitações e dificuldades de 

aprendizagem de cada um. Como discorre Reis (2017, p. 17): 

O Down, pela sua dificuldade de aprendizado, sempre estará em um estágio 
de desenvolvimento emocional e social anterior aos demais. A 
consequência disso é um entendimento de assuntos comuns menos 
avançados e um comportamento semelhante a crianças mais novas. O 
tempo de concentração deles é menor do que os demais, além disso, tem 
dificuldade de realizar tarefas que utilizem mais de um sentido por vez, 
como por exemplo, ouvir a professora e copiar o que ela fala.  

Fernandes (2019), também frisa a importância da interação de crianças com 

síndrome de Down em relação as que não possuem, e destaca ainda a importância 

de atividades espontâneas e informais. 

O trabalho com a criança deve se centrar no contato e interação com o 
outro e as eventuais complementações das atividades pedagógicas 
desenvolvidas devem ser informais, através do jogo espontâneo, da relação 
com o colega e com o material adequado. (FERNANDES, 2019, s.p) 

As instituições de ensino possuem responsabilidades pelo desenvolvimento 

dos alunos com síndrome de Down e as individualidades e especificidades de cada 

aluno devem ser respeitadas. 

A realidade é que ao olhar para as individualidades e especificidades de 
cada criança, as escolas e instituições só têm a ganhar. Afinal uma 
educação inclusiva é uma educação que se preocupa com a singularidade 
de cada indivíduo. Se adaptando para explorar o maior potencial de cada 
um dos pequenos! (OLIVEIRA, 2020, p. 12). 

A respeito da metodologia utilizada pelos docentes, MIRANDA (2019), 

discorre sobre sua importância: 

Acerca da metodologia e dos recursos específicos utilizados com os alunos 
daquela Síndrome, percebeu-se que os professores fazem uso do lúdico 
(jogos e atividades diversificadas) e do fônico para trabalhar com alunos 
com Síndrome de Down, pois como esses alunos são mais lentos para 
aprender, é preciso utilizar métodos que prendam mais a atenção do aluno. 
(MIRANDA, 2019, p. 40) 



 

  

O desenvolvimento acontece de forma gradual, exige paciência para que 

cada um consiga desenvolver suas habilidades, sejam manuais ou cognitivas sem 

que sintam-se pressionados ou inferiorizados ao demais. É importante que a família 

e os professores estejam aptos a trabalhar juntos com a criança, respeitando suas 

individualidades. Pois até quando falamos de crianças “normais”, podemos avaliar 

que muitas vezes algumas se desenvolvem com mais facilidades em alguns 

aspectos do que em outros, isso depende de vários quesitos, podendo ser algo do 

cotidiano vivencial, aspectos sobre a personalidade, ou de influência genética. 

2.3 CONCEITO DE INFÂNCIA  

As concepções de infância que regem o mundo atual são muito novas se 

comparadas a educação, as preocupações com a infância vêm tomando proporções 

cada vez maiores nos contextos de escola, família e comunidade. Segundo Barbosa 

e Magalhães (2013, p.3): 

O sentimento de infância, de preocupação com a educação moral e 
pedagógica, o comportamento no meio social, são ideias que surgiram já na 
modernidade o que nos leva a crer na existência de todo um processo 
histórico até a sociedade vir a valorizar a infância. Ariès é bem claro em 
suas colocações quando diz que a particularidade da infância não será 
reconhecida e nem praticada por todas as crianças, pois nem todas vivem a 
infância propriamente dita, devido às suas condições econômicas, sociais e 
culturais. 

As políticas públicas em defesa dos direitos das crianças tem se estabelecido 

com mais vigor a cada ano, a fim de garantir o acesso e direito a educação para 

todos. Quando falamos sobre infância, devemos garantir, sem nenhuma exceção, 

que todas as crianças tenham a possibilidade de se desenvolver dentro de vários 

aspectos, respeitando seu tempo e espaço, pois 

 

A fase da infância, biologicamente falando, sempre existiu, mas o 
sentimento de infância é algo socialmente construído de acordo com o 
tempo em que estes sujeitos se inserem. Até o período medieval, o 
sentimento de infância não existia. A infância como fase específica de vida 
pode ser acompanhada na história da arte, através da iconografia dos 
séculos XV e XVI. (SILVA, 2018, p.10) 

Visto os enormes desníveis sociais, principalmente, no aspecto econômico, 

deixando em questão o fator de que as infâncias não são igualitárias, pois 



 

  

dependendo de questões sociais, econômicas e culturais, as crianças vivem essa 

fase de forma diferente, o que é essencial para algum pode não ser para outros.  

 

Costumava-se dizer que as crianças são como telas em branco e miniaturas 

dos adultos, uma visão que se provou insustentável. Com os avanços da sociedade 

essa visão foi perdendo espaço, e abriram-se as portas para a concepção 

construtivista, defendendo a ideia de que crianças não são meros depositários do 

conhecimento adulto, são sujeitos históricos e de direitos, valorizando a 

singularidade de cada crianças como seres únicos.  

Nem sempre a criança foi percebida como um ser atuante e importante dentro 

da sociedade como no século XX e XXI. Nascimento, Brancher e Oliveira (2008, 

p.52) afirmam “[...] a criança era tida como irracional e, portanto, incapaz de se 

movimentar com sobriedade e com coerência no mundo”. 

A partir disso, vemos como o pensamento, a partir da visão infantil era 

desvalorizado, as questões comportamentais e de disciplina eram muito voltadas 

aos modelos de civilidade, a fim de logo serem inseridas no mundo adulto, 

ignorando sua idade física. 

Dessa maneira, caracterizamos o conceito de infâncias e significamos as 

diferentes infâncias, analisando o contexto histórico em que viveram, com isso, 

podemos perceber como as concepções de infância amadureceram e se 

modificaram, as escolas e as famílias tinham um cunho moralizador e de disciplina, 

com carácter formativo.  

As brincadeiras não eram valorizadas como partes construtivas e formativas 

do universo infantil, como ações importantes para o desenvolvimento humano e 

construção social. Não quer dizer que isso tenha ser perdido, mas com a 

modernidade, abriram espaços para novas visões pedagógicas. 

 

[...]a ideia de infância na atualidade não pode ser desvinculada da história, 
das diferentes visões em torno da criança que contribuíram para sua 
condição atual. Ou seja, o conceito de infância tem sido construído 
historicamente e reflete os valores presentes na sociedade em diferentes 
períodos. (BERNARTT, 2016, p.1) 



 

  

A infância é a primeira fase da vida e precisa ser respeitada, não é porque é 

uma criança que não merece respeito, pelo contrário, é nessa fase que os valores 

precisam ser à elas apresentados. Mesmo a criança não tendo uma coordenação 

motora aperfeiçoada ou uma linguagem formal, é um sujeito completo e que tem 

direitos assim como o adulto. 

De acordo com Campos e Ramos (2018), o conceito de infância pautava-se 

na ideia do adulto em miniatura, do adulto defeituoso. Nesse sentido é estabelecido 

um parâmetro, um ideal de futuro, um alvo a ser atingido no porvir, na idade adulta, 

negando-lhe toda a especificidade da criança enquanto criança, no estado presente. 

Dalbosco (2007, p. 320-321) contribui nesse sentido, afirmando que:  

Como um ser extremamente limitado e inferior, racionalmente, a criança não 
possui condições de “ocupar-se consigo mesmo” e por isso, ainda não está 
na posição de alcançar o domínio moral sobre si mesma, condição que a 
exclui de uma participação efetiva na pólis, sendo posta na mesma situação 
do escravo. Embora seja um ser em potencial, ela é incompleta e inferior 
em relação ao adulto e, por não ser dona de si mesma, precisa ser guiada 
pela intervenção do adulto, aquém compete em última instância moldar seu 
comportamento. Enfim, este pensamento justifica um conceito de infância 
como uma fase de potencialidades latentes, mas muito determinada por 
limites evidentes; tal pensamento traz, como consequência, um conceito de 
infância como projeção do mundo adulto.  

As brincadeiras são importantes tanto para o desenvolvimento físico e da 

coordenação motora tanto para explorar a criatividade e autoconfiança dos 

pequenos, as crianças têm todo o direito de brincar livremente, movimentar-se e 

explorar seu ambiente, ser ouvida e desenvolver-se integralmente. 

Segundo Paixão (2018), O pleno desenvolvimento da pessoa humana é 

premissa básica também para o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), que 

prevê, em seu texto, a garanta dos direitos fundamentais, ou seja, de acordo com o 

artigo 4º da lei 8.069/90: 

[…] direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990). 



 

  

É preciso entender que a criança não é nem melhor e nem pior que o adulto, 

ela tem seus direitos como qualquer outra pessoa, a criança é ávida de sensações e 

conhecimentos. 

2.4 QUEM FOI VIGOTSKY E SUA PERSPECTIVA NO CONCEITO DE 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL  

Lev Semionovitch Vygotsky foi um psicólogo bielo-russo que realizou diversas 

pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem e do papel preponderante 

das relações sociais nesse processo, o que originou uma corrente de pensamento 

denominada Sócio Construtivismo.  

Lev Semenovitch Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896, em Orsha, 

cidade localizada perto de Minsk, a capital da Bielo-Rússia. Teve um tutor particular 

e se dedicou à leitura até ingressar no curso secundário, concluído aos 17 anos. 

Com 18 anos, Lev Vygotsky matriculou-se no curso de Medicina, mas em 

seguida transferiu-se para o curso de Direito na Universidade de Moscou. 

Paralelamente ao curso de Direito estudou Literatura e História da Arte. Em 1917, 

ano da Revolução Russa, graduou-se em Direito e apresentou um trabalho intitulado 

“Psicologia da Arte”, que só foi publicado na Rússia em 1965 Lev Vygotsky fundou 

uma editora em Gomel, uma revista literária e um laboratório de psicologia no 

Instituto de Treinamento de Professores, onde ministrava cursos de Psicologia.  

Em 1924, após uma brilhante participação no II Congresso de Psicologia em 

Leningrado, foi convidado a trabalhar no Instituto de Psicologia de Moscou. 

Escreveu o trabalho “Problemas da Educação de Crianças Cegas, Surdas-mudas e 

Retardadas”. 

Após sua morte em 1934, suas ideias foram repudiadas pelo governo 

soviético e suas obras foram censuradas na União Soviética, entre 1936 e 1958, 

durante a censura do regime stalinista. Em consequência, seu livro “Pensamento e 

Linguagem” foi lançado no Brasil somente em 1962 e “A Formação Social da Mente” 

foi lançado em 1984. Lev Vygotsky faleceu em Moscou, Rússia, no dia 11 de junho 

de 1934. 



 

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os conhecimentos teóricos advindos da pesquisa bibliográfica desenvolvida 

trouxeram contribuições importantes, tanto para nós pesquisadores quanto para o 

leitor, sendo o conhecimento sobre essa temática um fator importante e 

determinante no auxílio para o educador em suas práticas pedagógicas no processo 

de desenvolvimento e aprendizagem de alunos público-alvo da educação especial.  

Durante a pesquisa percebemos que, apesar de suas limitações, as crianças com 

síndrome de Down sendo um ser único, tem direito de aprender e se desenvolver 

assim como qualquer outra ser humano, independente de suas limitações, 

respeitando as especificidades de cada um e com o auxílio e parceria da família.  

O desenvolvimento dessa pesquisa nos faz refletir o longo caminho a ser 

seguido pelo professor para que tenha uma inclusão dentro das escolas e 

principalmente a sociedade que infelizmente ainda tem um preconceito em relação 

as pessoas com síndrome de Down. Uma criança com síndrome de Down tem todos 

os direitos como qualquer outra, devemos construir seres autônomos e com a 

criança com síndrome de Down não é diferente, essa criança vai crescer e se 

desenvolver e ter o direito de escolhas, casar, ter filhos e viver como uma pessoa 

considerada normal para a sociedade. 

Sob esse olhar, devemos sim ter a sensibilidade para quebrar esse 

paradigma, e proporcionar ao aluno com síndrome de Down uma educação 

significativa e com novas práticas pedagógicas, para que aconteça também a real 

inclusão dentro e fora das escolas, o respeito com as crianças com síndrome de 

Down pois são seres humanos e precisam de respeito como qualquer ser humano 

perante a sociedade. 

Acreditamos que os resultados deste estudo possam contribuir de alguma forma 

com as discussões atuais em torno da temática sobre o desenvolvimento de 

crianças com síndrome de Down no ambiente escolar. 
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