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RESUMO 
 
 

A inclusão, atualmente buscada, baseia-se em princípios diversos, tais como: 

cooperação, aceitação das diferenças individuais, valorização de cada indivíduo, 

convivência dentro da diversidade. A educação, nesta perspectiva, é entendida 

como um processo, em que todos aos alunos que apresentam necessidades 

especiais têm o direito à escolarização no ambiente comum de ensino, visando o 

desenvolvimento máximo de seu potencial. É na interação com os outros que as 

crianças desenvolvem efetivamente suas capacidades, aprendem a descobrir o 

outro como portador de valores e, como conseqüência dessa relação, a ter mais 

confiança em si. Portanto, é necessário que as influências educativas sejam 

recíprocas e que, na convivência escolar, possam ser constantes os 

relacionamentos interpessoais, fazendo com que cada criança seja introduzida na 

vivência da cidadania, na aprendizagem, que vai além dos conteúdos escolares, 

envolvendo também a construção de valores, hábitos e atitudes. Com base nesses 

aspectos, nosso trabalho objetivou registrar os passos de uma pesquisa realizada 

numa escola pública em nível de educação infantil, em Natal / RN, versando sobre 

as interações entre crianças com síndrome de Down e seus colegas, em duas 

classes regulares. Nesse sentido, realizamos um estudo de caso com duas crianças, 

envolvendo observação, aplicação de entrevistas e de questionários, além da 

utilização da sociometria. Os dados analisados apontam para a evidência da 

cooperação entre as crianças, para o respeito à diversidade e às suas limitações. 

Esses são valores que estão sendo construídos e que são percebidos claramente no 

cotidiano da escola, campo de pesquisa. De igual modo, resulta dessa convivência, 

a construção de vínculos afetivos e sociais entre as crianças que apresentam 

síndrome de Down e os seus colegas, sendo esses similares aos desenvolvidos 

entre as crianças em geral. No entanto, evidenciamos, ainda, a necessidade de um 

incentivo maior por parte da comunidade escolar para que sejam estabelecidos 

vínculos mais significativos. 

 

Palavras-chaves: crianças. Interações. síndrome de Down. Convivência escolar. 

Educação infantil. 
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RESUMEN 
 

 

La inclusión actual está siendo orientada por diversos principios, tales como la 

cooperación, aceptación de las diferencias individuales, valoración de cada individuo 

y convivencia dentro de la diversidad. En esta perspectiva, se entiende la educación 

como un proceso, en que todos los alumnos con necesidades educativas especiales 

tienen el derecho de escolarización en el salón de clase general, visando el 

desarrollo máximo de su potencial. Es en la interacción con los otros que los niños 

desarrollan efectivamente sus capacidades, aprenden a descubrir al otro como 

portador de valores y, como consecuencia de esa relación, a tener más confianza en 

sí mismo. Es por lo tanto necesario que las influencias educativas sean recíprocas y 

que en la convivencia escolar, puedan ser constantes las relaciones interpersonales. 

Así,  haciendo con que cada niño sea introducido a la  vivencia de la ciudadanía, al 

aprendizaje que va más allá de los contenidos escolares y envolviendo también la 

construcción de valores, hábitos y actitudes. Con base en estos aspectos, nuestro 

trabajo tuvo como objetivo la interacción entre niños con síndrome de Down y sus 

compañeros, en dos clases regulares de una escuela pública em el nível de 

educación infantil, en la ciudad de Natal/RN. En este sentido, realizamos un estudio 

de caso con dos niños, envolviendo observación, aplicación de entrevistas y 

cuestionarios, además de la  utilización de la sociometría. Los datos analizados 

apuntan la existencia de un espíritu de cooperación entre los niños, del respeto a la 

diversidad y también a sus limitaciones. Estos son valores que están siendo 

construidos y que son percibidos claramente en lo cotidiano de la escuela. De igual 

modo, de esta convivência resulta la construcción de vínculos afectivos y sociales 

entre los niños que presentan el síndrome de Down y sus compañeros, siendo estos 

similares a los desarrollados entre los niños en general. Sin embargo, se evidencia 

todavía, la necesidad de un incentivo mayor por parte de la comunidad escolar para 

que sean establecidos vínculos más significativos. 

 

Palabras llaves: niños. Interacción. síndrome de Down. convivência escolar. 

educación infantil. 

 



 10

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 
Figura 01: Desenho realizado espontaneamente pela criança Hu do 

nível V, retratando o momento da entrevista de At e o 
pesquisador. 
 
 

 
25 

Foto 01: Iz realizando atividade de pintura juntamente com a colega 
Ac. 
 
 

59 

Foto 02: Baile à fantasia  
 
 

67 

Foto 03: Participação dos pais nas atividades desenvolvidas pela 
escola. 
 
 

68 

Figura 02: Desenho realizado espontaneamente pela criança At que 
apresenta síndrome de Down, retratando um momento de 
brincadeira com sua colega Ab. 
 
 

71 

Figura 03: Cerâmica Olmeca representando uma criança 
com  síndrome de Down. 
 
 

76 

Figura 04: Madona e criança de André Mantegna. 
 
 

77 

Figura 05: Adoração dos pastores de Jacob Jordaens 
 
 

78 

Figura 06: Virgem e criança André Mantegna. 
 
 

78 

Figura 07: Primeira ilustração de pessoa com síndrome de Down 
na literatura médica. 
 
 

80 

Figura 08: Desenho de um cromossomo 21. A parte inferior do braço 
longo é denominado segmento da síndrome de Down. 
 
 
 

83 



 11

Figura 09: Pregas epicânticas na parte interna dos olhos. 
 
 

86 

Figura 10: Prega palmar única. 
 
 

86 

Figura 11: Desenho realizado espontaneamente pela criança Ab do 
nível V, retratando os colegas At e Gb. Esse último é uma 
criança com síndrome de Down que estuda em outra sala 
de aula. 
 
 

93 

Foto 04: Passeio ciclístico pelo Campus Universitário 
 
 

99 

Gráfico 01: Proporção de pessoas com deficiência mental atendidos 
educacionalmente. 
 
 

103 

Gráfico 02: Distribuição de matrícula por tipo de Necessidade 
Educacional Especial em 2004 
 
 

104 

Gráfico 03 Matrícula de crianças com deficiência mental por nível de 
ensino em 2000. 
 
 

104 

Foto 05: Festividades da Semana da Criança 
 
 

111 

Foto 06: At, participando juntamente com Li da apresentação com 
os palhaços. 
 

121 

Figura 12: Desenho realizado espontaneamente pela criança Li do 
nível V, retratando a colega At, como sendo a mais legal.  
 
 

123 

Foto 07: Crianças do nível III, brincando na caixa de areia. 
 
 

125 

Foto 08: At, Ab, Fi e Li jogando dama. 
 
 

130 

Foto 09: Iz realizando atividade de matemática no momento da 
roda. 
 
 

134 

Foto 10: Crianças do nível V realizando atividade individual. 
 

139 



 12

Foto 11: Crianças do nível V, entrevistando um cartunista. 
 
 

141 

Foto 12: Crianças do nível V, caracterizadas para a exposição sobre 
o Egito Antigo. 
 
 

143 

Foto 13: Crianças brincando no parque da escola. 
 
 

144 

Foto 14: Iz colocando seu cartão de identificação no quadro. 
 
 

153 

Sociograma 01: Colegas com quem gosta de estudar – nível III. 
 
 

160 

Sociograma 02: Colegas com quem gosta de estudar – nível V. 
 
 

163 

Foto 15:  At brincando com crianças do nível III 
 
 

167 

Sociograma 03 Colegas com quem gosta de brincar – nível III. 
 
 

168 

Sociograma 04 Colegas com quem gosta de brincar – nível V. 
 
 

172 

Figura 13: Desenho realizado espontaneamente pela criança Ad do 
nível III, retratando as colegas Iz e De. 
 
 

175 

Foto 16: Crianças do NEI, juntamente com as professoras 
realizando caminhada pelo Campus. 
 
 

185 

Figura 14: Desenho realizado espontaneamente pela criança An do 
nível III, retratando Iz. chateada com os colegas. 
 
 

186 

Figura 15: Desenho realizado espontaneamente pela criança De do 
nível III, retratando o momento de brincadeira no faz-de-
conta com a colega Iz. 
 
 

196 

 
 

 
 
 



 13

LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 1: Grau de instrução dos pais das crianças pesquisadas 
 
 

54 

Tabela 2: Condições socioeconômicas das famílias das crianças 
pesquisadas 
 
 

55 

Tabela 3: Distribuição dos participantes por turma de atuação 
 
 

56 

Tabela 4: Caracterização das crianças sem deficiência 
 
 

57 

Tabela 5: Caracterização das crianças com síndrome de Down 
 
 

58 

Tabela 6: Caracterização das professoras 
 
 

69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 14

  

SUMÁRIO 

 

 

 

INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

  

1 - AS TRILHAS DA PESQUISA --------------------------------------------------------------------- 25 

1.1 - Motivos e Questionamentos -------------------------------------------------------------------- 26 

1.2 - Os Caminhos da Investigação ----------------------------------------------------------------- 32 

1.3 – Os Instrumentos ---------------------------------------------------------------------------------- 35 

1.4 - Tipo de Análise dos Dados --------------------------------------------------------------------- 43 

1.5 - O Cenário da Investigação ----------------------------------------------------------------------  47 

1.5.1 - Seleção da escola e das classes ----------------------------------------------------------- 47 

1.5.2 – Uma visão da escola campo de pesquisa------------------------------------------------ 49 

1.5.3 - Caracterização sociocultural das famílias das crianças investigadas ------------- 53 

1.5.4 - Caracterizando os sujeitos da pesquisa -------------------------------------------------- 55 

 

2 – A CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN -------------------------------------------------- 

 

71 

2.1 – Detalhando alguns aspectos sobre a síndrome de Down ------------------------------ 72 

2.2 - Alguns Dados Históricos ------------------------------------------------------------------------ 75 

2.3 - Aspectos Biológicos ------------------------------------------------------------------------------ 81 

2.3.1 - Tipos da síndrome de Down ----------------------------------------------------------------- 81 

2.3.2 – Características e Desenvolvimento -------------------------------------------------------- 85 

 

3 – A CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL ------------------------------------------------------

 

93 

3.1 – A Educação Infantil ------------------------------------------------------------------------------- 94 

3.1.1 – O percurso histórico e o amparo legal----------------------------------------------------- 95 

3.2.1 – O papel da educação Infantil ---------------------------------------------------------------- 97 

3.2 – A importância das interações ------------------------------------------------------------------ 109

3.2.1 – As interações entre as crianças ------------------------------------------------------------ 111

 

4 - AS INTERAÇÕES ENTRE AS CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS 

COLEGAS ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

123

  

  



 15

4.1 – A fala dos sujeitos ------------------------------------------------------------------------------- 124

4.1.1 – Visão das crianças com e sem síndrome de Down sobre seus colegas ------- 124

4.1.2 - Visão das professoras sobre as crianças com síndrome de Down -------------- 145

4.1.3 - Mapeando os relacionamentos ------------------------------------------------------------ 156

  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES --------------------------------------------------------------------- 175

REFERÊNCIAS ----------------------------------------------------------------------------------------- 186

APÊNDICE ----------------------------------------------------------------------------------------------- 196

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[...] Todos os instrumentos são importantes. Nenhuma flauta deve se assemelhar 
ao cello para poder fazer parte da orquestra. Cada qual tem seu papel, suas 
características próprias, uns se destacam mais, outros menos (nem todos são o 
piano ou o primeiro violino!), mas todos tem o seu lugar e a sua importância 
singular. Cada um, isoladamente, tem seu valor e pode produzir sons e músicas 
diferentes. Mas, somente quando estão tocando juntos, sopros, cordas e 
percussão, em harmonia, é que são capazes de produzir e de compor a mais bela 
música: “A maravilhosa sinfonia da vida”. 

  
(Lou Brown) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Através da História podemos observar uma evolução com respeito à 

percepção, à educação e ao tratamento das pessoas que apresentam a síndrome de 

Down.  

Por muito tempo, as sociedades resistiam, discriminavam, excluíam e 

marginalizavam as pessoas com deficiência1 de uma maneira geral, não só em 

decorrência de sua limitação, mas em função da visão que tinham de sua diferença.  

De acordo com Misés (1977 apud BRASIL, 1997, p.14), na sociedade antiga, 

o filósofo Sêneca (IV a.C), estabeleceu certos preceitos, visando preservar a 

sociedade do problema da deficiência, ao destacar: 

 

 

Nós matamos os cães danados, os touros ferozes e indomáveis, 
degolamos as ovelhas doentes com medo que infectem o rebanho, 
asfixiamos os recém-nascidos mal constituídos; mesmo as crianças, se 
forem débeis ou anormais, nós a afogamos: não se trata de ódio, mas da 
razão que nos convida a separar das partes sãs aquelas que podem 
corrompê-las (Sobre a Ira, I, XV). 

 

 

Diante dessa citação, podemos perceber que a visão predominante, nesse 

período, enfocava a deficiência como algo danoso à sociedade e, por isso, as 

pessoas que a apresentavam, deveriam ser sacrificadas a fim de não perpetuar sua 

espécie defeituosa (PESSOTTI, 1984).  

No início do século XX, as pessoas que apresentavam deficiência eram 

                                                 
1 Pessoa com deficiência - Termo utilizado em consonância com a Declaração de Salamanca (1994, 
apud MEC, 2004). 
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marcadas pelo preconceito, pela desvalorização e pelo isolamento social. A sua 

diferença era percebida como sendo de caráter hereditário, havendo necessidade de 

identificá-la e tratá-la. Quanto ao tratamento a ser aplicado, era aconselhado que se 

ministrasse de forma segregativa, em colônias, por ser considerada, naquele 

período, como sendo esta a forma ideal e perfeitamente satisfatória. Para a 

sociedade de então se tornava indispensável que a nação adotasse leis, 

assegurando que essas pessoas - vistas como incapazes - não propagassem a sua 

espécie (BRASIL, 1997). 

Com a evolução das ciências humanas – Antropologia, Psicologia, Sociologia, 

Pedagogia, entre outras – aos poucos, a deficiência deixa de ser vista como doença 

e passa a ser considerada como uma condição, ou seja, como uma característica 

que determinados indivíduos possuem e para a qual são necessárias intervenções 

médicas, psicológicas, educacionais e sociais, de caráter específico, que venham a 

favorecer seu desenvolvimento e a ajudá-los a conseguir um ajustamento satisfatório 

na sociedade (AMIRALIAN, 1986). Também, nesse período, começam a surgir, em 

todo mundo, instituições especializadas para atender a esses educandos. No 

princípio, estas instituições eram filantrópicas, sendo grande parte de ordem 

religiosa, que tinham por objetivo o assistencialismo (SASSAKI, 1997). 

No Brasil, poucas instituições educacionais existiam até meados do século 

passado. Após essa época, surgiram gradativamente, várias, entre as quais 

destacamos, as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) e, 

também se expandiram as escolas ligadas à Sociedade Pestalozzi. Ambas eram 

voltadas, prioritariamente, para o atendimento das pessoas com deficiência, 

inclusive daquelas que apresentavam a síndrome de Down. Aos poucos, essas 

instituições foram se expandindo para todas as regiões, prestando atendimento 
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educacional e serviços de reabilitação, embora de forma segregativa, ou seja, 

isolada do sistema geral de ensino. 

Com base numa nova forma de buscar o atendimento às necessidades 

dessas pessoas, visando o seu ajustamento à sociedade, é que surge, inicialmente, 

nos países nórdicos, o movimento em prol da integração, no qual a sociedade, a 

escola e o mercado de trabalho começam a se abrir para atender às pessoas que 

apresentam deficiência (MANTOAN, 1998).  

Segundo Carvalho (2000), entendia-se por integração escolar o processo de 

educar - ensinar, juntas, crianças consideradas dentro dos padrões normais com 

crianças que apresentavam deficiência, durante uma parte ou na totalidade do 

tempo de permanência na escola. Tratava-se de um processo gradual e dinâmico 

que visava valorizar a auto – imagem e a auto – estima da pessoa com deficiência e 

fazê-lo se desenvolver. No entanto, para ser inserido e permanecer em ambientes 

comuns, esta pessoa deveria se ajustar ao ritmo e às exigências da escola e da 

sociedade, de uma maneira geral.  

Na realidade, no processo de integração não existia qualquer questionamento 

sobre o esquema utilizado pela escola com estes educandos. Nada se modificava 

para recebê-los. 

A educação especial – assim denominada até os dias atuais – por muito 

tempo, foi vista como algo separado da educação regular e que, ao mesmo tempo, 

não atendia às reais necessidades dos alunos. Porém, esse dualismo educacional, a 

partir da década de 80, começou a ser questionado, iniciando-se um movimento que 

objetivava a fusão dos dois sistemas - o regular e o especial – formando um sistema  

único, capaz de atender às verdadeiras necessidades de todos os alunos 

(MARTINS, L., 1999a).  
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Surge, então, o paradigma da inclusão, que busca uma reforma ampla do 

sistema educacional tradicional, pois se reconhece que a todos deve ser oferecida 

uma educação diferenciada, que atenda as necessidades dos alunos.  

A metáfora utilizada para representar esta nova forma de atendimento é a do 

caleidoscópio. Segundo Martins, L. (2003), o caleidoscópio, que é composto por 

pedaços diversos de vidro, precisa de todos os pedaços que o compõem, pois, 

quando se retira algum deles, seu desenho se torna menos rico e variado. 

Comparativamente, as crianças se desenvolvem, aprendem e evoluem melhor em 

um ambiente rico e variado, como o que lhe é oferecido em uma escola regular. 

A inclusão é o processo pelo qual, na contemporaneidade, a sociedade se 

adapta para poder incluir, não só as pessoas com deficiência, mas todos os demais 

segmentos excluídos, em seus sistemas sociais e, simultaneamente, esses se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade. Almeja-se, atualmente, a 

inserção plena de todos os indivíduos no seu meio social, educacional e profissional, 

independentemente de cor, sexo, religião, condição física, mental, social ou cultural. 

Todos, portanto, têm direito a participar e a usufruir dos diversos sistemas sociais, 

inclusive os que apresentam síndrome de Down.  

Este novo paradigma, que se está buscando construir em algumas realidades, 

considera a diferença como algo inerente à condição humana e à relação entre 

todas as pessoas. A prática da inclusão se baseia em princípios diversos, tais como: 

cooperação; aceitação das diferenças individuais; valorização de cada indivíduo; e 

convivência dentro da diversidade. 

De acordo com Stainback S. e Stainback W. (1999), a educação inclusiva 

teve início nos Estados Unidos, no final da década de 1970. No entanto, foi a partir 
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da Conferência Mundial sobre as Necessidades Educacionais Especiais2, promovida 

pela UNESCO, em 1994, na cidade de Salamanca, Espanha, que a educação foi 

discutida como uma questão de direitos humanos, sendo declarado, entre outros 

aspectos, que as pessoas com deficiência devem fazer parte das escolas, as quais 

precisam modificar seu funcionamento para incluir todos os alunos, oferecendo-lhes 

uma educação de qualidade, a fim de que possam assumir seus lugares de direito 

na sociedade (SANTOS, M. 2000). 

Essa educação deve ser entendida com um processo, em que todos os 

alunos que apresentam necessidades educacionais especiais têm o direito à 

escolarização no ambiente comum de ensino, tendo como objetivo fazer com que os 

educandos atinjam seu potencial máximo de desenvolvimento.  

A criação de classes inclusivas se fundamenta no princípio de que todas as 

crianças devem aprender juntas. Assim, a diversidade é valorizada, por se acreditar 

que fortalece a turma, por oferecer a todos os alunos maiores oportunidades para a 

aprendizagem e socialização. 

Estudos mais recentes (MARTINS, L., 2003; MANTOAN, 1997) evidenciam 

que o desenvolvimento social e escolar das crianças que apresentam deficiência 

ocorre mais efetivamente dentro de ambientes inclusivos, em interação com outras 

pessoas, onde lhes são proporcionadas experiências enriquecedoras e, também, 

apoio educacional adequado. Há uma sensível diferença em relação aos ambientes 

segregados, pois estes não conduzem à independência e nem à competência, mas 

a um isolamento social, uma vez que, não desafia esses indivíduos a avançar, tanto 

social, quanto cognitivamente. 

                                                 
2 Esse termo diz respeito a todas as pessoas que não estejam conseguindo, normalmente, se 
beneficiar da escola, seja por que motivo for (UNESCO, 1999). 
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A partir desses estudos, entendemos que a segregação, tanto do ponto de 

vista educacional, como social, é prejudicial às pessoas que apresentam qualquer 

tipo de deficiência. 

No que se refere à educação, observamos que não ocorre, muitas vezes, um 

investimento mais efetivo, com vistas ao pleno desenvolvimento das potencialidades 

dos educandos, despertando em vários deles sentimento de inferioridade, de menos 

valia, frente às demais pessoas de sua faixa etária com quem convive.  

Segundo Stainback, S. e Stainback, W. (1999), para se ter um ensino 

inclusivo existem três componentes interdependentes a considerar, o primeiro, é a 

rede de apoio, considerado o componente organizacional, que envolve a 

coordenação da escola. O segundo, é a consulta cooperativa e o trabalho em 

equipe, este componente de procedimento envolve toda comunidade escolar. E o 

terceiro componente é a aprendizagem cooperativa, ou seja, o componente de 

ensino, que é desenvolvida por todos os alunos. A aprendizagem cooperativa pode 

se dar, também, pela tutela dos pares, que ocorre em diferentes momentos, nas 

atividades de classe e extraclasse.  

Em um espaço escolar inclusivo, quando imaginamos um processo interativo, 

estamos acreditando que todos terão oportunidades e possibilidades de falar, de 

levantar hipóteses e chegar a conclusões, de forma que possam se perceber como 

parte de um processo dinâmico, que está em construção. O conhecimento, a 

construção de valores, os hábitos, as atitudes e a formação de conceitos, se dão, 

predominantemente, pela mediação realizada por outros sujeitos e pela atividade 

mental com signos, a partir das relações intra e interpessoais (VYGOTSKY, 1997a). 

Nas trocas com outros sujeitos vão sendo internalizados conhecimentos, 

papéis e funções sociais, o que permite a formação da própria personalidade. É um 
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processo que caminha do plano social das relações interpessoais, para o plano 

individual interno nas relações intrapessoais (VYGOTSKY, 1997a). 

Considerando o potencial de compreensão dos percursos psicológicos 

apontados por esta abordagem, no meio acadêmico não tem sido suficientemente 

analisado o papel exercido pelos colegas de turma no processo de inclusão escolar 

das pessoas com necessidades especiais. Contudo, é fundamental que se 

investigue, no processo de educação inclusiva, essa reciprocidade de influências 

que acontecem no dia-a-dia da escola e que, sabemos, é fonte de enriquecimento 

mútuo permanente, que concretiza e dá sentido ao ensino e à aprendizagem.  

É na interação com os outros, que as crianças desenvolvem, efetivamente, 

suas capacidades, aprendem a descobrir o outro com seus valores e, a 

conseqüência dessa relação de alteridade, será a confiança em si mesmo. Nessa 

ação participativa, cada aluno aprende e desenvolve sua identidade e autonomia e, 

na medida em que as crianças se sentem aceitas, ouvidas, amadas e em segurança, 

vão construindo, positivamente, a sua auto-estima. 

Portanto, é extremamente necessário que as influências educativas sejam 

recíprocas, para que, na convivência escolar, possam ser constantes os 

relacionamentos interpessoais, fazendo com que cada criança seja introduzida na 

vivência da cidadania, na aprendizagem, que vai além dos conteúdos escolares, 

envolvendo a construção de valores, hábitos e atitudes. 

Face ao exposto, empreendemos o presente estudo, através do qual 

buscamos analisar as interações existentes entre criança consideradas dentro dos 

padrões da normalidade e as que apresentam síndrome de Down, no processo de 

inclusão escolar.  
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Este trabalho centrou-se, principalmente, na abordagem sócio-histórica de 

Vygotsky, bem como de seus seguidores. Apoiamo-nos, ainda, em Martins, L. 

(2003); Stainback, S. e Stainback, W. (1999); Brasil (1998); Daniels (1994); Vayer e 

Roncin (1989), entre outros teóricos que tratam da questão dos relacionamentos 

entre crianças e do processo de inclusão escolar. 

Para uma maior compreensão do percurso feito, este trabalho foi organizado 

em quatro capítulos, que visam proporcionar uma visão detalhada sobre os aspectos 

estudados e os passos percorridos. 

No Capítulo 1 apresentamos os motivos que nos levaram à realização da 

investigação, os questionamentos que nortearam a pesquisa, a metodologia utilizada 

e detalhamos, também, aspectos de nossa investigação, situando o ambiente 

escolar estudado e os participantes da pesquisa. 

No Capítulo 2 situamos informações básicas relativas à síndrome de Down, 

envolvendo dados históricos, etiologia, tipos, características e o desenvolvimento 

das pessoas com essa síndrome. 

No Capítulo 3 abordamos a Educação Infantil, no tocante ao amparo legal e 

ao seu papel, na perspectiva da inclusão escolar de crianças com necessidades 

educacionais especiais. Apresentamos, ainda, alguns aspectos teóricos relativos às 

interações entre crianças consideradas normais e aquelas que apresentam 

deficiência. 

No Capítulo 4 analisamos as interações existentes entre as crianças na 

classe e em ambientes extraclasse, na escola campo de pesquisa. As análises 

foram organizadas em dois grupos: um primeiro utilizou categorias construídas a 

partir dos dados das entrevistas e questionários, envolvendo as crianças e as 
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professoras das duas classes; e um segundo grupo, que se refere aos dados 

mapeados com base nos sociogramas, envolveu apenas as crianças. 

E, por fim, tecemos algumas considerações pessoais acerca da inclusão 

escolar de crianças com síndrome de Down na classe regular, assim como sobre a 

influência exercida - a partir das interações - pelas crianças em geral no processo de 

desenvolvimento de seus pares com e sem deficiência.  
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1 – AS TRILHAS DA PESQUISA 

A pesquisa é um processo em que é impossível 
prever todas as etapas. O pesquisador está 

sempre em estado de tensão porque sabe que seu 
conhecimento é parcial e limitado –  

“o possível” para ele. 
 (GOLDENBERG 2003, p.13) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 01: Desenho realizado espontaneamente pela criança Hu do nível V, retratando o momento 
da entrevista de At e o pesquisador. 
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1.1 - Motivos e Questionamentos 

 

Atualmente, um dos desafios que se coloca para a comunidade escolar 

consiste na capacidade de conseguir que os alunos - independentemente de suas 

diferenças individuais, econômicas, culturais, familiares ou decorrentes de déficits de 

qualquer tipo – tenham acesso e participem do ambiente regular de ensino, de 

maneira bem sucedida. Dessa forma, devem ser promovidas estratégias capazes de 

facilitar a aprendizagem dos alunos em geral, visto que a diversidade é considerada 

como um fator de enriquecimento e motor de desenvolvimento.  

A educação, por ser vista como possibilidade de transformação social, vai 

além da ação educativa e da produção do conhecimento, buscando a formação de 

cidadãos éticos, humanos, colaborativos e solidários. Uma das finalidades da 

educação para o século XXI é a de trabalhar com a diversidade, apoiando-se em 

uma concepção de ensino-aprendizagem voltada para desenvolver o aluno como um 

ser integral e único. Busca-se, assim, construir uma cultura orientada para o 

pensamento crítico, que desenvolva no aluno um sentido mais profundo do seu lugar 

no sistema social e de seu papel ativo na construção da história.  

O Relatório para a UNESCO, da Comissão Internacional sobre a Educação 

para o Século XXI, aponta que, para se atender às missões do mundo atual, a 

educação deve se organizar em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, 

ao longo de toda a vida, serão para cada pessoa, os pilares do conhecimento: 

aprender a conhecer - adquirir os instrumentos do conhecimento que possibilitem a 

compreensão e leitura do mundo; aprender a fazer - para poder agir sobre o meio, 

aprimorando-o; aprender a viver junto - a fim de participar e colaborar com os 
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outros em todas as atividades humanas; e aprender a ser - via essencial que 

integra as outras três aprendizagens, garantindo o sentido do Eu (DELORS, 1999).  

Desses quatro pilares - que fazem com que a aprendizagem extrapole as 

concepções tradicionais de educação - podemos destacar que aprender a viver 

juntos é percebido, atualmente, como um elemento essencial, tanto para o 

desenvolvimento acadêmico dos educandos, como para a elaboração de currículos 

que possam atender às necessidades de todos os alunos.  

Diante das discussões atuais sobre o processo de inclusão, principalmente no 

que se refere às pessoas que apresentam deficiência, percebemos a necessidade 

da existência de interações no meio social e, em especial, no meio escolar, uma vez 

que tais alunos, antes excluídos do ambiente educacional comum, atualmente 

buscam e lutam por uma educação comum e de qualidade para todos. 

A inclusão da criança com necessidade especial na classe regular não pode 

ser percebida como uma via de “mão única”, mas como um fator de crescimento 

humano e social para todos aqueles que dela participam: professores, técnicos, 

alunos, pais e funcionários (CARDOSO, 1992; MARTINS, L.1997a). 

Diante disso, todos os alunos têm oportunidade, através da convivência em 

situações de igualdade com seus pares com deficiência, de desempenharem um 

papel essencial na estimulação dos mesmos, pelo fornecimento de modelos 

positivos. No entanto, pouco se tem investido no que diz respeito à orientação dos 

educandos para o desempenho desse processo tão importante. 

No meio acadêmico, apesar das várias pesquisas realizadas sobre a temática 

da inclusão escolar, divulgadas amplamente em eventos e publicações, não tem sido 

suficientemente analisado o papel exercido pelas interações com os colegas da 

classe no processo de inclusão escolar das crianças com necessidades 
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educacionais especiais. Assim, consideramos fundamental investigar, no processo 

de educação inclusiva, as influências exercidas pelos relacionamentos que 

acontecem no dia-a-dia da escola e que, bem sabemos, são uma fonte de 

enriquecimento mútuo permanente. 

As crianças convivem juntas, aprendem juntas, realizam a intercomunicação 

e, tanto a socialização, quanto a produção coletiva do conhecimento são o resultado 

desta convivência. Ela é, portanto, fundamental no processo de desenvolvimento 

educativo de qualquer criança, e não apenas daquelas que, em nossa sociedade - 

ainda tão segregacionista - são chamadas de “deficientes”. 

Nesse sentido, papel importante pode ser desempenhado pelos colegas em 

geral, que – quando bem orientados – se tornam excelentes mediadores do 

desenvolvimento cognitivo, lingüístico, afetivo e social das crianças com deficiência 

e, em especial, da criança que apresenta deficiência mental, pois, segundo afirma 

Mantoan (1997, p. 120)  

 

 

[...] a diversidade no meio social e, especialmente no ambiente escolar, é 
fator determinante do enriquecimento, das trocas, dos intercâmbios 
intelectuais, sociais e culturais que possam ocorrer entre os sujeitos que 
nele interagem. 
 

 

Nesse processo de interação, as pessoas são valorizadas, há o 

reconhecimento do outro como igual e diferente, sendo digno de atenção e respeito 

(MARTINS, L. 2000). Portanto, os colegas podem ser grandes possibilitadores do 

processo de inclusão, na medida em que são estimulados a participar e desenvolver 

– de maneira espontânea e até lúdica – atividades socializantes e dinâmicas 

grupais, tanto no contexto escolar, como no extra-escolar, contribuindo assim para 
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ajudar a efetivar a permanência, com maior qualidade, desses alunos no sistema 

regular de ensino.  

Nessa perspectiva, entendemos que as interações com os pares também 

contribuem significativamente para a formação do sujeito, pois percebemos que as 

trocas com diferentes crianças – além de com adultos – criam condições para que 

elas se tornem pessoas pensantes e atuantes por si mesmas.  

Para isso, papel essencial pode ser desenvolvido pelo professor, pois é 

também a partir de sua ação consciente que se criam as condições de interações 

nas classes. Nesse sentido, os professores podem desenvolver ações em que a 

deficiência da criança não seja tão evidenciada e sim, situações em que os atributos 

comuns sejam realçados e os relacionamentos se estabeleçam. Dessa forma, a 

criança com deficiência passa a ser visto por seu próprio valor e os colegas 

começam a perceber, também, as potencialidades e habilidades inerentes a ela. 

O interesse pelo aprofundamento sobre as interações entre crianças com 

síndrome de Down e seus colegas em classe regular, surgiu das inquietações 

decorrentes de estudos, na área da Educação Especial, no Núcleo Temático do 

curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e da 

nossa participação, na qualidade de bolsista de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), 

em três das pesquisas desenvolvidas pela Base de Estudos e Pesquisas sobre 

Educação de Pessoas com Necessidades Especiais, do Departamento de Educação 

da UFRN, no período de 1999 a 2003.  

Durante a nossa formação na graduação em Pedagogia, sempre nos 

questionamos sobre a entrada e a permanência da criança com deficiência na 

escola regular, pois, por muito tempo, percebemos que essas crianças chegavam 

até às escolas, no entanto ali não permaneciam por muito tempo ou ficavam 
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matriculadas sem que ocorressem avanços significativos em sua socialização e 

conhecimento de mundo. Isto ocorria devido a diversos motivos, tais como a falta de 

preparação docente, o desconhecimento e os conseqüentes preconceitos e as 

discriminações ainda existentes frente às mesmas, entre outros aspectos. 

Contudo, a partir de investigações desenvolvidas e da participação em ações 

de extensão universitária empreendidos pela referida Base de Pesquisa em escolas 

públicas, observamos que, quando eram dadas oportunidades a esses alunos pela 

professora e pelos próprios companheiros de classe para que pudessem evidenciar 

suas potencialidades e possibilidades, esses educandos apresentavam grande 

desenvolvimento, podendo acompanhar, dentro das suas condições, a turma em 

que estavam inseridos, - ou seja, para que fossem vistos enquanto seres humanos 

como qualquer outro, sendo assim conhecidos como pessoas (alunos) e não apenas 

como seres deficientes e/ou diferentes. Observamos, sobretudo, que avançavam 

em sua formação pessoal e social a partir de sua inserção e da apropriação da 

cultura.   

Assim, visando analisar as interações existentes entre as crianças nos 

momentos de estudo e lazer3, levantamos algumas questões norteadoras, dentre as 

quais destacamos: 

• Como as interações contribuem para o desenvolvimento das crianças? 

• Como ocorrem as interações entre as crianças consideradas normais e as 

que apresentam a síndrome de Down, numa escola regular, em nível da 

educação infantil? 

• As crianças com síndrome de Down são escolhidas pelos colegas nos 

momentos de estudo e de brincadeira? 
                                                 
3 Estamos utilizando a palavra lazer no sentido de horário fora de sala de aula, como: recreio; 
momentos de brincadeiras, que também envolvem o faz-de-conta, entre outras atividades. 
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• A deficiência é condicionante para maior ou menor aceitação da criança 

com síndrome de Down? 

• Como as crianças com síndrome de Down vêem seus colegas? 

• Como as crianças consideradas normais vêem as crianças com síndrome 

de Down? 

• Como as professoras vêem os relacionamentos entre as crianças com e 

sem a síndrome de Down? 

 

Decorrentes dessas questões norteadoras, nossos objetivos, durante a 

realização deste estudo, centraram-se na análise das interações existentes entre 

crianças que apresentam síndrome de Down e as demais crianças em classes 

regulares, numa escola pública, da cidade de Natal/RN.  

De uma maneira mais específica, buscamos: 

• analisar a visão das crianças com síndrome de Down a respeito de seus 

companheiros de classe; 

• refletir sobre a visão das crianças consideradas normais a respeito das 

colegas com síndrome de Down; 

• analisar os relacionamentos existentes em classe e extraclasse; 

• conhecer a visão das professoras acerca das interações entre as crianças 

com síndrome de Down e seus colegas de classe. 
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1. 2 - Os caminhos da investigação 

 

Para realização deste estudo, buscando explorar as múltiplas dimensões de 

nosso objeto, utilizamos uma metodologia de cunho qualitativo, que, conforme atesta 

Goldenberg (2003, p.14), caracteriza-se pelo fato de o pesquisador estar centrado 

no “[...] aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização 

[...], permitindo a investigação do acontecimento na sua complexidade, em meio a 

um contexto natural”. 

Partimos da idéia de que os fatos sociais não podem ser abordados apenas 

de forma quantitativa, porque cada fato tem um sentido próprio que o torna diferente 

dos demais, exigindo que seja compreendido em sua singularidade. É por essa 

singularidade que a abordagem qualitativa considera que os fatos sociais são mais 

apreendidos quando o pesquisador está mais próximo dos sujeitos durante o 

processo de investigação (GOLDENBERG, 2003). 

Segundo Chizzotti (1995, p. 79) 

 

 

[...] a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito; o conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é 
parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerente e neutro; 
está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em 
suas ações. 

  

 

Esse tipo de abordagem foi por nós assumida enquanto pesquisadora, 

principalmente por tentarmos compreender a natureza de um fenômeno social e por 

acreditarmos que o objeto de pesquisa não é um dado passivo e neutro de 



 34

conhecimento, possuindo significados e relações que podem ser mais bem 

interpretados e compreendidos pelo pesquisador numa situação ativa e real. 

Assim, a natureza inter-subjetiva encontrada nas características das relações 

humanas é considerada e interpretada de acordo com os significados mais variados 

que elas podem assumir. Portanto, esta proposta objetiva investigar situações 

complexas e estritamente particulares a respeito das pessoas que apresentam 

síndrome de Down em ambientes escolares inclusivos, pois, conforme afirma 

Oliveira, S. (1997b, p. 117), 

 

 
[...] as pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a 
facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada 
hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por grupos 
sociais, apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou 
formação de opiniões de determinados grupos e permitir, em maior grau de 
profundidade a interpretação das particularidades dos comportamentos ou 
atitudes dos indivíduos. 

 

 

Para o desenvolvimento da investigação, optamos por utilizar uma 

investigação de caráter exploratório, pois visa proporcionar uma visão geral acerca 

das interações entre crianças com síndrome de Down e os seus colegas de classe, 

uma vez que este objeto de investigação ainda é pouco explorado. Neste intuito, 

utilizamos, o método de Estudo de Caso. 

O estudo de caso pode ser definido, segundo Gil (1999), como sendo um 

estudo aprofundado de um ou de poucos objetos, de forma a possibilitar o seu 

conhecimento amplo e detalhado. Esse tipo de investigação envolve uma temática 

atual, dentro de seu contexto de vida real, principalmente quando os limites entre o 

tema a ser investigado e o contexto não estão claramente definidos (YIN, 2001).  
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Santos, I. (1999), por sua vez, afirma que o estudo de caso seleciona um 

objeto de pesquisa restrito, com o objetivo de aprofundar-lhes os aspectos 

característicos, enquanto que Chizzotti (1995, p. 102), conceitua-o como uma 

 

 

[...] caracterização abrangente para designar uma diversidade de 
pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou de 
vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma 
experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando tomar decisões a seu 
respeito ou propor uma ação transformadora.  
 

 

É, portanto, um método utilizado com vistas a reunir o maior número de 

informações, por meio de diferentes técnicas, com o intuito de apreender a totalidade 

de uma ou de várias situações, descrevendo de maneira crítica a sua complexidade.  

A prática do estudo de caso vem se tornando uma das principais modalidades 

de pesquisa, com aspecto qualitativo, utilizadas nas Ciências Sociais, pois possibilita 

ao pesquisador penetrar na realidade social investigada, aspecto esse não 

conseguido pela análise estatística (GOLDENBERG, 2003), revelando uma 

multiplicidade de aspectos presentes em uma dada circunstância. 

Alguns autores, entre os quais Godoy (1995, p. 25), situam que “[...] esse tipo 

de pesquisa tem se tornado a estratégia preferida quando o foco de interesse é 

sobre fenômenos atuais, que só poderão ser analisados dentro de algum contexto 

de vida real”, o que se aplica muito bem à questão da inclusão de crianças com 

síndrome de Down no ensino regular. 

Com base nos diversos autores estudados, acreditamos que o estudo de caso 

apresentou-se como o método mais conveniente para alcançar os objetivos 

propostos neste estudo.  
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1.3. – Os instrumentos 

 

A pesquisa qualitativa, como já destacamos, não se preocupa com aspectos 

puramente quantitativos, mas com a complexidade dos fenômenos, que, nesse caso, 

relaciona-se às interações existentes na escola. Assim, buscando o desenvolvimento 

do Estudo de Caso, optamos pelo uso de procedimentos que permitissem explicitar 

aspectos qualitativos das interações entre as crianças. Para tanto, utilizamos-nos de 

quatro instrumentos de pesquisa: a observação em sala de aula e extra-sala, a 

entrevista, o questionário e a sociometria.  

Inicialmente, passaremos a discorrer sobre a observação, pois foi o ponto de 

partida para o desenvolvimento da nossa pesquisa de campo. De acordo com Gil 

(1999, p. 110), “a observação nada mais é que o uso dos sentidos com vistas a 

adquirir os conhecimentos necessários para o cotidiano”. 

Por sua vez, Triviños (1995, p. 153), afirma que 

 

 

[...] a observação consiste em destacar de um conjunto algo 
especificamente, prestando, por exemplo, atenção em suas características. 
Observar um “fenômeno social” significa, em primeiro lugar, que 
determinado evento social, [...] tenha sido abstratamente separado do seu 
contexto para que, em sua dimensão singular, seja estudada em seus atos, 
atividades, significados, relações, etc. individualizam-se ou agrupam-se os 
fenômenos dentro de uma realidade que é indivisível, essencialmente para 
descobrir seus aspectos aparenciais e mais profundos, até captar, se for 
possível, sua essência numa perspectiva específica e ampla, ao mesmo 
tempo, de contradições, dinamismos de relações, etc. 

 

 

Consideramos que a observação se constituiu num elemento fundamental da 

nossa investigação, pois nos possibilitou um contato direto e pessoal com o objeto 

de estudo, em seu próprio contexto social. A relevância desse instrumento de 
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pesquisa residiu, principalmente, no fato de termos podido captar uma variedade de 

situações, que não nos seriam possíveis por meio de entrevistas ou através da 

aplicação de questionários. 

Optamos por desenvolver um tipo de observação sistemática, pois, sabíamos, 

de antemão, quais os aspectos da comunidade escolar que eram significativos para 

alcançar os objetivos pretendidos (GIL, 1999). Para tanto, elaboramos, previamente, 

um plano de observação (Apêndice A), visando à organização e ao registro das 

informações, a fim de conhecer aspectos relativos às interações entre as crianças 

das classes observadas. 

As observações foram realizadas entre os meses de março a junho e de 

agosto e setembro de 2004, no turno matutino. Observamos as atividades 

desenvolvidas pelas turmas em classe e extraclasse, sendo uma classe por dia, em 

horário escolar integral (8h às 11h e 30m). Ao final, totalizamos vinte e dois dias de 

observação, sendo onze dias em cada turma. 

Durante as observações, procuramos perceber como se desenvolviam as 

interações entre as crianças com síndrome de Down e os seus colegas, bem como a 

reciprocidade dessas interações. Registramos, nesse período, algumas impressões 

e falas espontâneas das crianças, que julgamos relevantes para o estudo, pois, nos 

possibilitaram uma  maior compreensão de algumas situações vivenciadas. 

Ainda, durante nossa estada na escola, as crianças realizaram alguns 

desenhos, tanto retratando a nossa presença, como situando a colega com 

síndrome de Down. Estes desenhos foram utilizados em nosso estudo, apenas como 

ilustração. Não foi nossa intenção fazer qualquer tipo de análise em relação aos 

mesmos.  
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O contato constante com as crianças das turmas investigadas nos 

proporcionou uma melhor percepção do cotidiano escolar, permitindo-nos a 

apreensão das relações num contexto real. Isso favoreceu uma melhor 

compreensão e interpretação sobre as interações das crianças com síndrome de 

Down e seus colegas. Portanto, concordamos com Ludke e André (1988, p.26), 

quando afirmam que ”[...] na medida em que o observador acompanha in loco as 

experiências do sujeito, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o 

significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações”. 

Embora a observação tenha nos permitido compreender melhor como 

ocorrem as relações interpessoais em classe e extraclasse, dentro do processo de 

inclusão escolar de crianças com síndrome de Down, enfatizamos que tal 

procedimento não se constituiu numa tarefa fácil, pois foi necessário que, 

inicialmente, conquistássemos a confiança de todos os sujeitos envolvidos, 

principalmente das professoras das classes investigadas. Tais profissionais, no 

primeiro momento, se mostraram inseguros quanto à nossa participação em suas 

aulas, porque não compreendiam a necessidade de nossa presença em seu espaço 

para realização do trabalho empreendido. Isto se evidenciou quando, em diferentes 

momentos, nos questionaram sobre qual era o objetivo da nossa pesquisa, ou seja, 

o que realmente estávamos observando. 

Após esclarecermos qual era, realmente, nosso objetivo – que já havia sido 

antes explicado à coordenação da escola, a qual havia se comprometido a transmitir 

as informações aos docentes, o que não ocorreu de maneira satisfatória - houve 

uma maior participação desses profissionais, com vistas a contribuir com o estudo. 

Tal fato foi evidenciado depois, tanto durante as observações, como em conversas 

informais na escola. 
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Outra preocupação que tivemos foi a de nos manter o mais neutra possível, 

para que não pudéssemos influenciar na dinâmica da classe, bem como nas 

respostas das crianças nas entrevistas. 

Para obtenção de informações junto às crianças, adotamos a entrevista, por 

concordamos com Dias e Omote (1995), quando afirmam que a entrevista é a 

técnica mais adequada, dentre os meios para obtenção de certos tipos de 

informações, principalmente aqueles que se referem à concepção que as pessoas 

têm acerca de um determinado tema. Utilizamos, portanto, este instrumento para 

obter respostas, tanto das crianças com síndrome de Down acerca do que sentem, 

vêem e têm a dizer a respeito dos seus colegas, quanto sobre como estes se 

sentem em relação às colegas que apresentam esta alteração genética. 

Em se tratando de crianças, é uma técnica válida por ser uma conversação 

efetuada face a face, que proporciona oportunidade ao entrevistador para expor e 

retomar verbalmente a informação necessária, esclarecendo o que não ficou claro 

para os entrevistados (LAKATOS; MARCONI, 1992). 

Diante disso, adotamos, a entrevista do tipo semi-estruturado, que segundo 

Laville e Dionne (1999, p. 188), constitui-se em “uma série de perguntas abertas, 

feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode 

acrescentar perguntas de esclarecimento”  

Portanto, estando face a face com o entrevistado, este instrumento nos 

possibilitou explorar as concepções e sentimentos existentes frente às crianças com 

síndrome de Down, assim como destas sobre os seus colegas de classe. 

Quanto à realização das entrevistas, sentimos um pouco de dificuldade em 

empreendê-las com as crianças de menor faixa etária. Dependendo da criança, 

necessitávamos reformular algumas questões a fim de que melhor a 
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compreendessem. Deparamo-nos, ainda, com algumas crianças que responderam 

através de acenos afirmativos ou negativos. No entanto, acreditamos que a 

entrevista foi o instrumento que nos possibilitou obter informações mais precisas e 

detalhadas, trazendo-nos algumas explicações sobre determinadas atitudes 

percebidas durante a observação. 

Os roteiros das entrevistas (Apêndice B) foram construídos a partir de um 

estudo preliminar, que envolveu pesquisas por nós desenvolvidas anteriormente e, 

também, registros feitos durante os primeiros meses desta investigação, por ocasião 

das observações. 

Com os roteiros elaborados, consideramos necessário fazer um pré-teste dos 

instrumentos, para que pudéssemos assegurar a sua validade, finalidade, precisão e a 

relação das questões com o objetivo da pesquisa. Consideramos, com base em 

Richardson (1999), que o pré-teste é um momento relevante para revisar o processo 

de pesquisa. Para tanto, realizamos um teste piloto dos instrumentos com algumas 

crianças, em outra classe que não faria parte do estudo, aplicando-os em sujeitos com 

características similares às da população alvo da pesquisa. Esse teste nos permitiu 

adequar as questões a partir das dificuldades encontradas. Por exemplo, observamos 

que, em algumas questões, usávamos uma linguagem muito elevada para os 

entrevistados e, também, que havia um número excessivo de perguntas, tornando a 

entrevista cansativa. 

Os roteiros de entrevistas foram, então, reformulados, sendo um direcionado às 

crianças com síndrome de Down, e outro às demais crianças do nível III e nível V. 

Esses roteiros foram compostos por duas partes: a primeira, constituída por três 

questões, permitiu-nos conhecer qual a visão das crianças com síndrome de Down 

sobre a classe em que estudavam, assim como a sua atitude sobre o aspecto da 
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ajuda aos colegas de classe; na segunda, procuramos questioná-las quanto à 

percepção que têm de si próprias, frente aos colegas de classe. No roteiro destinado 

às demais crianças, a primeira parte das questões foi semelhante à destinada as 

crianças com síndrome de Down. No tocante à segunda parte, esta foi composta por 

cinco perguntas, que nos possibilitaram entender, especificamente, a percepção e as 

atitudes existentes em relação às crianças com síndrome de Down.  

Realizamos pessoalmente as entrevistas, no período de junho a setembro de 

2004. A aplicação ocorreu com o uso de um gravador, no próprio ambiente da escola, 

de forma individual, com duração aproximada de dez minutos para cada criança. 

Diante da dificuldade em construir e analisar os dados com todas as crianças 

matriculadas nas duas turmas (quarenta e oito crianças), decidimos utilizar a 

entrevista com uma amostragem de 36% das crianças de cada turma, sendo nove 

crianças do nível III e nove do nível V, envolvendo, neste conjunto também as 

crianças com síndrome de Down. Salientamos que, nessas turmas, não existiam 

outras crianças com necessidades educacionais especiais.      

Portanto, realizamos nove entrevistas com crianças de cada uma das turmas 

envolvidas no estudo, sendo cinco do sexo feminino e quatro do sexo masculino. A 

escolha das crianças que foram alvo da entrevista se processou a partir de um sorteio. 

Antes do início da entrevista, perguntamos de maneira alegre e informal se 

cada uma das crianças estava disposta a conversar conosco e se poderia responder a 

algumas perguntas. Apenas uma - das dezoito crianças selecionadas - se negou, 

inicialmente, a participar da entrevista. Mas, logo depois, percebendo que 

conversávamos com outros colegas, pediu, de maneira espontânea, para ser 

entrevistada. 
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Como as crianças eram o alvo principal da nossa investigação, sentimos a 

necessidade de informar e pedir autorização à direção da escola para a sua 

participação na pesquisa, tanto no que se refere à coleta de imagens (fotos), como de 

suas falas (Apêndice C). Com relação às crianças com síndrome de Down, a 

autorização foi solicitada às suas mães, por orientação da própria escola (Apêndice 

D). 

Os depoimentos obtidos através das entrevistas, foram gravados e transcritos 

na íntegra e o trabalho analítico foi realizado a partir desse material. As transcrições 

foram, sempre que possível, realizadas logo após a obtenção de cada entrevista, de 

modo a dar a rememoração de fatos, dados contextuais e detalhes, considerando 

suas peculiaridades. 

Inicialmente, propusemo-nos a aplicar a entrevista, também, junto às 

docentes das classes investigadas. No entanto, por solicitação das próprias 

professoras, houve a utilização de questionários em lugar das entrevistas 

inicialmente propostas, pelo fato destas alegarem não ter tempo disponível para 

responder às perguntas oralmente. Apesar da nossa investigação centrar-se nas 

crianças com síndrome e seus colegas, a participação das professoras foi 

considerada fundamental, porque as suas falas sobre as crianças nos permitiram 

compreender melhor algumas situações. 

No tocante ao questionário, este pode ser definido como uma técnica de 

investigação composta por um número de perguntas apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivos: crenças, opiniões, interesses e expectativas (GIL, 

1999). O questionário elaborado foi entregue a cada uma das professoras das 

classes, totalizando quatro sujeitos pesquisados (Apêndice E). 
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Outra técnica utilizada na coleta de informações foi a sociometria, procurando 

captar e mapear as relações entre os membros do grupo, através da investigação 

das suas preferências (GIL, 1999; ALVES, D. 1964). O teste sociométrico pode ser 

definido como sendo “um instrumento que estuda as estruturas sociais em função 

das escolhas e rejeições manifestadas no seio de um grupo” (MORENO apud 

ALVES, D. 1964, p. 14), enquanto que Jennings (apud ALVES, D. 1964, p. 32), situa 

que, este teste “procura descobrir e medir os sentimentos que experimentam uns a 

respeito dos outros“. 

Quando aplicado com os devidos cuidados, essa técnica pode fornecer dados 

com bastante precisão, tais como: posição que cada uma das crianças ocupa na 

classe; relações de afinidade, conflito ou inexistência de relações; escolhas ou 

rejeições recíprocas, bem como modificações e evoluções do grupo (ALVES, D. 

1964). Este instrumento nos permitiu, pois, analisar e representar, graficamente, as 

relações interpessoais existentes nas duas turmas. 

Nossa intenção foi a de construir sociogramas para verificar os diversos 

grupos existentes, procurando compreender se as crianças com síndrome de Down 

eram escolhidas pelos colegas de classe.  

A sociometria visou obter informações e analisá-las, com base em duas 

questões, elaboradas de forma simples e direta, propondo-se, também, a suscitar 

respostas simples e objetivas (Apêndice F): 

 

 Com quem você gosta de estudar? 

 Com quem você gosta de brincar? 
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Os dados da sociometria foram coletados de forma individual pelo pesquisador, 

no próprio contexto de classe, tendo sido marcado com as professoras o dia e a hora 

mais conveniente para a aplicação do instrumento, de acordo com a rotina escolar. 

A partir da coleta de dados, foi possível construir índices sociométricos, 

classificando os componentes do grupo, de forma geral, em termos das escolhas e 

não escolhas.  

 

 

1.4 – Tipo de análise dos dados 

 

Entendemos que analisar os dados construídos através do estudo de caso 

consiste – entre outros aspectos – em organizar, examinar, categorizar, classificar, ou 

até mesmo recombinar evidências, tendo em vista proposições iniciais do estudo, de 

forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto. No tocante 

à interpretação dos dados, tem por objetivo descobrir o sentido mais amplo das 

respostas, fazendo sua ligação com outros conhecimentos obtidos anteriormente 

(YIN, 2001; GIL, 1999). 

Assim, para análise e interpretação do material coletado na pesquisa, optamos 

pelo método qualitativo, associado a recursos quantitativos, quando se fizeram 

necessários. No que diz respeito à abordagem qualitativa, foram descritas 

informações obtidas no contato direto com a situação estudada, buscando enfatizar as 

interações existentes no ambiente pesquisado. Preocupamo-nos, igualmente, em 

retratar a percepção das crianças com e sem a síndrome de Down, sobre seus 

colegas, bem como a visão das professoras das classes estudadas, frente ao 
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desenvolvimento acadêmico e social das crianças que apresentam a síndrome de 

Down, envolvidas no estudo. 

De posse dessas informações, decidimos nos apoiar na proposta de análise 

qualitativa de dados de entrevistas, descrita por Alves e Silva (1992) e também 

utilizamos a mesma proposta para análise de dados coletados por meio de 

questionário, pois, segundo Gil (1999, p. 124), “a diferença fundamental entre 

questionário e entrevista está em que, nesta última, as questões são formuladas 

oralmente às pessoas”. 

Alves e Silva (1992) mencionam que, para se iniciar a análise dos dados, o 

pesquisador se vê pressionado a retomar seus pressupostos e levar em 

consideração os seguintes pontos: 

1 - as questões advindas de seu problema de pesquisa; 

2 - as formulações da abordagem conceitual que adota; 

3 - a própria realidade estudada. 

Segundo as autoras, o momento de sistematização dos dados se constitui em 

um movimento dialético, em várias direções, das questões para a realidade, desta 

para a abordagem teórica, da literatura para os dados, repetindo-se e se 

entrecruzando, até que a análise atinja pontos significativos, multifacetados, mas 

passíveis de visões compreensíveis. 

Além disso, mostram que a abordagem teórica sobre o tema é uma âncora 

fundamental, durante essa fase. Dela, o pesquisador pode retirar comentários que 

julgue relevantes, observações que possibilitem o aperfeiçoamento de tópicos que 

se investiga. Trata-se, portanto, de um exercício entre o conteúdo expresso nas falas 

dos sujeitos pesquisados, a experiência do pesquisador no contato com esses 

sujeitos e suas informações, bem como, o pensamento registrado pelos que atuam 
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com o mesmo tema em estudo, ou com aqueles que são afins, sejam eles muito 

recentes ou não, mas, em especial, que estejam vinculados a ele. 

Tomando, portanto, como referencial a proposta de Alves e Silva (1992) para 

apoiar a análise qualitativa dos dados da pesquisa, adotamos os seguintes passos: 

1 - Após termos transcrito as entrevistas, na íntegra, sem qualquer tentativa 

de seleção de informações, desenvolvemos uma leitura minuciosa e atenta das 

respostas dadas a cada pergunta das entrevistas e dos questionários. 

2 - Em seguida, optamos por excluir certos trechos das falas na qual havia 

dúvida sobre alguma palavra, principalmente no que tange aos depoimentos das 

crianças com síndrome de Down, em decorrência da dificuldade de fala que 

apresentam, de articulação de alguns fonemas, devido a diversos fatores - 

organização cerebral/organização das informações no cérebro, déficits intelectuais, 

hipotonia de músculos responsáveis pela articulação e fonação, alterações na língua 

e na faringe, baixas expectativas de comunicação por parte da família, entre outros 

fatores (MARTINS, L. 2003; PUESCHEL, 1991). Os momentos de silêncio e as 

omissões de palavras foram indicadas no texto, por reticências.  

3 - Procedemos inferências sobre os depoimentos dos sujeitos, que 

resultaram na interpretação dos dados, apoiando-nos na revisão da literatura e nas 

observações realizadas nas classes estudadas. 

4 - Por fim, fomos identificando aspectos nos depoimentos dos sujeitos 

pesquisados que serviram para compor dois grandes eixos norteadores das 

discussões: um sobre a visão das crianças com e sem a síndrome de Down, a 

respeito de seus colegas; e um outro, sobre a percepção das professoras que atuam 

junto às crianças com síndrome de Down, quanto aos relacionamentos entre as 

crianças. Dentro desses eixos norteadores, criamos algumas categorias, que nos 
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possibilitaram um melhor agrupamento das respostas dos sujeitos participantes. É 

importante ressaltar que esses aspectos não foram determinados a priori e, sim, a 

partir das respostas emitidas pelos sujeitos. 

No tocante às análises dos dados coletados, por meio do uso da Sociometria, 

tomamos como referência os estudos de Vayer e Roncin (1989) e Alves, D. (1964), 

com base nas respostas coletadas através da Sociometria, organizamos quatro 

sociogramas, sendo dois de cada uma das classes estudadas: um mapeamento 

sintetizando as escolhas sobre com quem as crianças gostavam de estudar e, outro, 

sobre com quem elas gostavam de brincar. 

Sentimos a necessidade de utilizar essa técnica, pois, através dela, pudemos 

visualizar melhor a posição que cada criança ocupava no grupo, em especial as que 

apresentam síndrome de Down e, também, observamos se estas foram escolhidas 

no momento de estudar e/ou na hora do brincar. No entanto, vale a pena ressaltar 

que essas foram respostas obtidas num período específico, envolvendo interesses 

pessoais naquele momento. Por estarmos trabalhando com crianças, sabíamos, de 

antemão, que elas estão muito mais susceptíveis a mudanças, ora escolhem um, ora 

optam por outro. Assim, decidimos aplicar esse instrumento logo no início do nosso 

contato com as crianças, para que nossa presença não influenciasse as suas 

respostas. 

A partir desses dados, conjuntamente com as anotações realizadas no diário 

de campo, durante as observações, pudemos perceber: se as crianças com 

síndrome de Down eram ou não escolhidas pelos seus colegas de classe para as 

atividades de estudo e lazer; se essas escolhas eram recíprocas; e de que tipo são 

as interações entre esses sujeitos com síndrome de Down e seus colegas.  
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Passaremos, a partir desse momento, a descrever o cenário de nossa 

investigação, bem como os sujeitos que dela participaram.  

 

 

1.5. - O CENÁRIO DA INVESTIGAÇÃO 

 

1.5.1- Seleção da escola e das classes 

 

Escolhemos trabalhar com uma escola pública por acreditarmos que a 

pesquisa nela desenvolvida pode oferecer uma contribuição para a melhoria da 

qualidade do ensino, pois esta também vem sendo cada vez mais desafiada, 

atualmente, a trabalhar com a diversidade e a prestar um ensino de qualidade para 

todos que dela participam, sem distinção.  

A escolha pelo nível da Educação Infantil, que compreende crianças com 

idade de 2 a 6 anos, se deu pelo fato de que, nesse período – na maioria das vezes 

– parece ser mais fácil trabalhar a inclusão, pois conforme afirmam Vayer e Roncin 

(1989), essas crianças estão mais receptivas e com padrões de relação menos 

cristalizados. Foi, portanto, por estes motivos que escolhemos desenvolver o nosso 

estudo no Núcleo de Educação Infantil (NEI), da UFRN. Apesar desta instituição se 

encontrar numa situação privilegiada em relação às demais escolas públicas, no 

tocante a vários aspectos, entre os quais podemos destacar a qualificação e 

valorização do corpo docente  (em termos salariais e em condições de trabalho), as 

instalações físicas, entre outros, percebemos que as informações nela obtidas em 

muito podem contribuir para uma reflexão a respeito de uma educação de qualidade 

para todos. 
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Ao chegarmos ao NEI, conversamos com a coordenadora pedagógica, que 

nos informou da existência de cinco crianças com síndrome de Down, no turno 

matutino e que, no turno vespertino, havia apenas uma menina com esta alteração 

genética. Logo descartamos a possibilidade de observarmos a classe do turno 

vespertino, pois pretendíamos centralizar o nosso olhar nas turmas, em um único 

turno, pois isto nos possibilitaria um contato mais próximo com a realidade estudada. 

Realizamos algumas observações nas turmas do turno matutino, que 

apresentavam crianças com síndrome de Down, com o objetivo de escolhermos as 

turmas em que realizaríamos a pesquisa. Por fim, selecionamos, para realização da 

investigação, as turmas do nível V e a do nível III. Optamos por investigar a turma do 

nível V, por apresentar crianças com um maior nível de compreensão e maior faixa 

etária, pois acreditávamos que estas nos dariam respostas mais elaboradas sobre 

seu relacionamento com a colega com síndrome de Down. A escolha pelo nível III se 

deu pelo fato de que, durante nossas primeiras observações, percebemos que a 

aluna Iz4, em alguns momentos, era excluída totalmente do grupo. Um outro critério 

utilizado foi a aceitação, por parte das professoras destas turmas, em participar do 

estudo.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Todos as crianças serão representados por duas letras para preservar-lhes o anonimato, sendo que 
as letras em negrito correspondem às alunas com síndrome de Down, e as sublinhadas dizem 
respeito as demais crianças.  
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1.5.2 – Uma Visão da Escola Campo de Pesquisa 

 

Objetivando favorecer uma visão do ambiente escolar onde se desenvolveu a 

investigação, detalharemos alguns aspectos relativos ao histórico da instituição, ao 

seu ambiente físico e humano. 

Inaugurada em 1979, o NEI está localizado num bairro de classe média alta, 

na zona sul da cidade de Natal/RN, no Campus Central da UFRN, fazendo parte da 

rede federal de ensino. O seu público alvo são crianças, filhas de professores, 

funcionários e alunos regularmente matriculados em algum curso de graduação ou 

pós-graduação na UFRN.  

A instituição se denomina inclusiva, pois atende, desde 1990, a crianças que 

apresentam necessidades educacionais especiais. Segundo depoimentos das 

professoras, o início do trabalho junto a essas crianças não foi fácil, pois houve 

resistências e inquietações por parte do corpo docente, por não se ter clareza sobre 

o que fazer com as crianças que ali chegavam, no sentido de lhes proporcionar 

condições de alfabetização, entre outras aprendizagens objetivadas para as 

crianças. Em face disso, a idéia inicial foi de integrar essas crianças na escola, 

dando ênfase à socialização, permitindo a sua plena convivência com outras 

crianças. Logo em seguida, surgiu a preocupação, por parte das professoras, de 

criar um grupo de estudos onde pudessem refletir, discutir e sistematizar o trabalho 

pedagógico desenvolvido na instituição.  

Atualmente, além do grupo de estudos, foram organizados Encontros 

Temáticos, que envolvem não só os professores de crianças que apresentam 

necessidades especiais, mas, também, os pais destas crianças, os quais, neste 

espaço de escuta, relatam suas angústias, medos, fazendo desabafos, apontando 
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progressos (ou não) de seus filhos, tirando dúvidas com os professores, 

empreendendo críticas sobre o trabalho desenvolvido e/ou fazendo sugestões para 

melhoria da ação pedagógica.  

O NEI tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança, no que diz 

respeito às funções intelectuais, sociais e afetivas. Incentiva, entre outros aspectos, 

o desenvolvimento da cooperação, da autonomia, da responsabilidade, visando 

possibilitar à criança condições para perceber e agir sobre o mundo. A escola 

mostra-se como um espaço de constante ação e reflexão sobre a sua prática.  

No tocante à proposta curricular, esta instituição assume um papel relevante 

no processo do desenvolvimento infantil, como mediadora entre as experiências e 

conhecimentos da criança, e os conhecimentos acumulados histórica e socialmente. 

Tal proposta se baseia no princípio de que a criança é percebida como um ser 

histórico e único e que seu desenvolvimento é um processo construído 

dialeticamente, mediante experiências, interações e ações significativas, implicando 

em periodicidade, possibilidades e necessidades individuais. Nesse processo, 

educador e criança assumem papéis importantes, visando um processo de 

aprendizagem e desenvolvimento inter-ativo (NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 

2005).  

Quanto ao aspecto físico, a escola está dividida em duas Unidades. Na 

Unidade I, funciona a escola propriamente dita, contando com salas de aula, parque, 

secretaria, direção. Na Unidade II, funciona o apoio pedagógico, realizam-se estudos 

com professores e reuniões com pais. A nossa pesquisa foi realizada, 

predominantemente, na Unidade I, uma vez que necessitávamos estar em contato 

direto com as crianças. Fomos à Unidade II, apenas, nos encontros com os pais das 
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crianças com necessidades educacionais especiais. Por isso, passaremos a detalhar 

a Unidade I, onde foi desenvolvida a pesquisa. 

O local da pesquisa possui um bom espaço físico, é arejado, limpo e 

organizado, sendo constituído por sete salas de aula, uma biblioteca, um salão 

coberto, um pátio para recreação (denominado de caixa de areia), quatro parques5, 

área verde, horta, uma sala de professores, dois conjuntos de banheiros para 

crianças, quatro banheiros para adultos, secretaria, coordenação pedagógica, 

almoxarifado, sala de informática, sala de xerox e cozinha. 

No que se refere aos recursos humanos existentes, destacamos que a equipe 

da escola estava assim constituída: direção (composta por dois integrantes), equipe 

pedagógica compreendendo duas coordenadoras pedagógicas, vinte e oito docentes 

– neste grupo estavam incluídos todos os professores da escola - e três bolsistas6, 

secretária e apoio técnico, que envolve dezesseis funcionários. Toda equipe da 

escola é bem preparada, o que é destacado nas falas de algumas professoras. A 

escola sempre oportuniza à equipe participação em encontros, cursos, seminários e 

eventos em geral, incentivando a sua formação continuada. Os professores são 

graduados e, a maioria tem curso de Pós-graduação, em nível de Especialização, 

Mestrado ou Doutorado. 

Durante todo o ano, na escola, são realizadas pesquisas voltadas para 

diversas temáticas, bem como são oferecidos estudos sistemáticos sobre um 

assunto de interesse do grupo, onde as professoras podem, também, discutir a sua 

prática. Segundo alguns desses docentes, a escola, por ser inclusiva, possibilita às 

                                                 
5 Estamos considerando parque o conjunto de brinquedos que envolvem: gangorra, balanço, casinha, 
e escorrego.  
6 Esses bolsistas são alunos do curso de Pedagogia da UFRN. Os alunos interessados cadastram-se, 
e conforme a necessidade da instituição, são selecionados/contratados para auxiliar nas classes junto 
às professoras.   
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professoras um olhar mais atento às crianças com necessidades educacionais 

especiais. 

A escola funciona, nos turnos matutino e vespertino, atendendo a crianças 

com idade de 1 ano e 8 meses a 6 anos e 10 meses, compreendendo a Educação 

Infantil. No período em que realizamos a pesquisa, atendia a um total de trezentos e 

cinqüenta crianças, sendo que, destas, dez apresentavam algum tipo de deficiência, 

dentre as quais encontramos crianças com deficiência auditiva e crianças com 

deficiência mental, decorrente da síndrome de Down. 

Geralmente, as classes são compostas por vinte e cinco crianças. No turno 

matutino, as crianças estavam distribuídos em várias turmas: uma do nível I, duas do 

nível II, uma do nível III, duas do nível IV, e uma do nível V. Apenas a turma do nível 

IV B, apresentava duas crianças com síndrome de Down, e as duas turmas (uma do 

nível I e uma do nível IV) não apresentam crianças com necessidades educacionais 

especiais. Cada sala de aula contava com a presença de dois professores regentes 

e, caso necessitasseem de um apoio extra, solicitavam o auxílio do bolsista. 

No tocante à preparação das professoras para lidar com as crianças que 

apresentam deficiência, fomos informados que esta ação ocorre na medida que se 

torna necessária, pois, pelo fato de a escola receber crianças com necessidades 

educacionais especiais desde a década de 90, praticamente todas as professoras 

têm conhecimento e experiência a respeito de como atuar com as mesmas, já que 

quase todas tiveram a oportunidade de trabalhar com alguma criança que 

apresentava deficiência. Quando uma professora não tem experiência de trabalho 

com tais crianças é proporcionado a ela um contato com a professora da criança do 

ano anterior, bem como são realizadas reuniões com a coordenação pedagógica e 

com os pais da criança para que conheça detalhes sobre ela. Estes procedimentos 
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visam proporcionar-lhe conhecimento sobre suas potencialidades e dificuldades, 

bem como informações sobre a ação pedagógica que vinha sendo desenvolvida 

com a criança na escola, com vistas à continuidade do trabalho.  

No que se refere aos pais das crianças, em geral, são informados de que a 

escola atende a crianças com deficiência e, pelo menos duas vezes ao ano, todos 

são convidados a participar de encontros que abordam uma temática relacionada às 

necessidades educacionais especiais.  

 

 

1.5.3 – Caracterização socioeconômica e cultural das famílias das crianças 

investigadas 

 

Para uma melhor compreensão sobre a realidade das crianças investigadas, 

passaremos a abordar alguns aspectos relativos ao grau de instrução dos pais e à 

condição socioeconômica e cultural das famílias, que foram obtidas consultando-se 

as fichas de matrícula das crianças. 

No tocante aos aspectos relativos à escolaridade dos pais das crianças 

pesquisadas, o que corresponde a 14,2% dos pais que têm filhos na escola, 

podemos observar, na Tabela 1, que treze pais de crianças do nível III (52%) 

apresentavam nível superior completo; oito pais (32%) estão matriculados em algum 

curso superior; quatro (16%) possuem o nível médio.  

Quanto aos pais das crianças do nível V, não existem muitas diferenças em 

relação aos dados da turma do nível III, pois quatorze pais (56%) apresentam nível 

superior; nove (36%) possuem nível superior incompleto e apenas dois (8%) 

cursaram até o ensino médio. 
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TABELA 1 

 Grau de instrução dos pais das crianças pesquisadas 

ESCOLARIDADE DOS PAIS 
GRAU DE INSTRUÇÃO NÍVEL III NÍVEL V 
 
Superior Completo 

 
13 

 
14 
 

Superior Incompleto 8 9 
 

Ensino Médio 4 2 
 

Total 25 25 
 

 

Referente à condição socioeconômica das famílias, podemos destacar, 

conforme a Tabela 2, que as famílias de dezoito crianças (72%) do nível III contam 

com uma renda superior a cinco salários mínimos; cinco famílias (20%) têm 

rendimento entre três e cinco salários; e apenas duas famílias (8%) recebem até três 

salários mínimos. No tocante às crianças do nível V, os dados são bastante 

semelhantes, vinte e uma famílias (84%) contam com uma renda mensal de mais de 

cinco salários mínimos; três famílias (12%) situam-se entre três e cinco salários; e 

apenas uma (4%) apresenta uma renda de até três salários mínimos. 

 
TABELA 2 

 Condições socioeconômicas das famílias das crianças pesquisadas 

CONDIÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA 

RENDA MENSAL NÍVEL III NÍVEL V 
 
+ de 5 salários mínimos 

 
18 

 
21 
 

3 s 5 salários mínimos 5 3 
 

até 3 salários mínimos 
 

2 1 

Total 25 25 
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Apesar das crianças, em sua maioria, se encontrarem em um meio social e 

culturalmente favorecido – onde os pais são detentores de conhecimento, em nível 

superior ou médio, e apresentarem uma condição socio-econômica mais favorável 

que grande parte da população de Natal – sabemos que esses dados não 

determinam, por si só, uma maior aceitação, das crianças com síndrome de Down 

pelas colegas de classe, bem como a ausência de preconceito em relação às 

crianças que apresentam necessidades educacionais especiais ou outras 

diferenças. 

 

 

1.5.4 - Caracterizando os sujeitos da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa cinqüenta e quatro sujeitos, sendo quarenta e oito 

crianças (das quais duas apresentavam a síndrome de Down), e quatro professoras, 

sendo duas de cada classe escolhida (Tabela 3). 

 

TABELA 3 

Distribuição dos participantes por turma de atuação 

PARTICIPANTES  
 

CLASSES  CRIANÇAS SEM 
DEFICIÊNCIA 

CRIANÇAS COM 
SÍNDROME DE 

DOWN 

 
PROFESSORAS 

 
TOTAL 

Nível  III 24 1 2 27 
 

Nível  V 24 1 2 27 
 

Total 48 2 4 54 
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Com vistas a caracterizar, de uma forma mais detalhada, os sujeitos 

pesquisados, subdividimos os participantes da pesquisa em três subgrupos, assim 

constituídos: crianças sem deficiência, crianças com síndrome de Down e 

professoras. 

 

 

a) Crianças sem deficiência 

 

As crianças das classes investigadas, que podemos visualizar na Tabela 4, 

somavam um total de quarenta e oito, sendo vinte e quatro do nível III e vinte e 

quatro do nível V. A sua idade variava entre 4 e 6 anos e, no que diz respeito ao 

sexo, em ambas as classes existiam doze crianças do sexo feminino e doze do sexo 

masculino. 

TABELA 4 

Caracterização das crianças sem deficiência 

CRIANÇAS 

CLASSE SEXO FAIXA ETÁRIA 

 
Nível  III 

F 
12 

M 
12 

4 Anos 
14 

5 Anos 
11 

6 Anos 
- 
 

Nível  V 12 12 - - 24 
 

Total 24 24 14 11 24 
 

 

Estas crianças se mostraram, na sua maioria, bastante interessadas em 

participar do estudo. Durante nossas observações, percebemos que todas as 

crianças participavam da rotina escolar propostas pelas professoras. Realizavam as 
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atividades solicitadas e apresentavam um relacionamento muito bom com os 

membros do grupo. Devido ao grande número de crianças envolvidas, no presente 

estudo, não foi possível - bem como não é nosso objetivo, nesse momento - fazer 

um detalhamento acerca de cada uma das crianças matriculadas nessas turmas. 

 
 
b) Crianças com síndrome de Down 

 

Detendo o nosso olhar nas crianças com síndrome de Down, por ser o alvo 

principal deste estudo o seu relacionamento com os colegas, passaremos a discorrer 

sobre as duas crianças investigadas.  

As duas são do sexo feminino, e, na época da pesquisa, sua idade era de 6 e 

8 anos. Ambas são filhas de funcionárias da UFRN e freqüentam a instituição 

escolar desde o nível I, quando tinham 1 ano e 6 meses, aproximadamente (Tabela 

5). 

TABELA 5 

Caracterização das crianças com síndrome de Down 

CRIANÇAS 

CLASSES SEXO FAIXA ETÁRIA 

 F M 6 anos 8 anos 
Nível  III 1 - 1 - 

Nível  V 1 - - 1 

Total 2 - 1 1 

 

 

No tocante aos sujeitos em estudo, situaremos, inicialmente, a criança Iz, 

matriculada na turma do nível III e que tinha 6 anos de idade. Percebemos, através 
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das observações realizadas, que seu desempenho de forma geral era satisfatório. 

Mostrava-se bastante comunicativa, apesar de existir uma certa dificuldade em 

compreendermos o que ela falava, pois, segundo Pueschel (1991) e Martins, L. 

(2003), essas crianças apresentam, comumente, dificuldades nas áreas da 

compreensão, expressão e funcionalidade da linguagem.  

Relacionava-se muito bem, tanto com crianças mais velhas, quanto com os 

adultos, o que é atribuído ao fato de sua convivência familiar ser, 

predominantemente, com adultos, conforme nos informou uma das professoras da 

classe. No entanto, apresentava inquietude na sala de aula e, em alguns momentos, 

mostra-se um pouco agressiva, por exemplo: puxava os cabelos, batia, “beliscava” 

os colegas ou outra pessoa que não lhe agradassem, momentaneamente. Quanto 

às crianças agredidas, estas dificilmente revidavam, pois eram incentivadas pelas 

professoras a reagirem às atitudes de Iz conversando com ela, explicando que não 

gostaram do ocorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 01: Iz realizando atividade de pintura juntamente com a colega Ac. 
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Com relação à agressividade, gostaríamos de explicar que não podemos 

afirmar ser esta uma das características específicas das crianças que apresentam 

síndrome de Down, como algumas pessoas pensam. Segundo Bee (1996, p. 334), 

“cada criança manifesta pelo menos um pouco de agressão”, mas a forma e 

freqüência dessa agressão vai mudando com o passar dos anos. As crianças, em 

geral, compartilham objetos com seus colegas, apresentam comportamentos 

afetuosos, sendo apoiadores em relação aos outros, mas, também, brigam, gritam, 

criticam e discutem umas com as outras a respeito de objetos e territórios. 

De acordo com Mussen (2001, p.420) a “agressividade é uma reação frente e 

proeminente à frustração; a evidência também mostra que a agressão não é 

somente a reação possível à frustração”. Em outras palavras, nem todas as 

respostas agressivas são motivadas pela frustração. A frustração pode ser resultante 

de privações, punições, ou como conseqüência de barreiras que impedem ou adiam 

o atingimento de objetivos, de sentimentos de inadequação ou ansiedade que 

inibem a busca de realizações desejadas, ou de ameaças à auto-estima. Apesar 

deste comportamento agressivo ir diminuindo com o passar dos anos, a família e a 

escola podem ser agentes interativos na formação de comportamentos não-

agressivos, pois essa prática contribuirá significativamente para a superação desta 

fase do desenvolvimento infantil.   

Observamos, ainda, que, em alguns momentos, Iz relacionava-se bem com a 

maioria dos colegas de classe, mas estes, em decorrência de já terem sido 

agredidos por ela várias vezes, mostravam um certo receio de se relacionar com ela 

durante o desenvolvimento de algumas atividades, chegando, em certos momentos, 

a expor a sua vontade quanto a não querer sentar próximo à colega. Essas crianças 

justificavam suas respostas, dizendo: 
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- Ela me bate (Re, nível III). 
- Ela bate, e eu não gosto (An, nível III). 

 

 

Por outro lado, percebemos que, em outros momentos, espontaneamente, 

eles brincavam, sentavam-se próximos dela, lanchavam juntos, mas sempre 

estavam ”em alerta”, pois não sabiam quando Iz ia desenvolver qualquer atitude 

mais agressiva. 

Em uma determinada situação de rotina, na turma do nível III, observamos 

que, diante do fato de Iz não querer ficar sentada, algumas crianças reclamavam e 

pediam para que ela se sentasse e uma criança disse: 

 

 

- Não sei por que ela é assim! Fica só bagunçando! (Mc, nível III) 

 

 

No mesmo instante uma outra criança respondeu: 

 

 

- Ela ainda está aprendendo, não é para brigar, é para ensinar a ela (Vt, 
nível III).  

 

 

Diante desta última fala, podemos evidenciar a aprendizagem, por parte desta 

criança, de uma postura positiva diante da diferença da colega, bem como, que ela 

percebe que a aprendizagem é um processo assim como é a inclusão. 

Ao final de nossas observações, percebemos que Iz diminuiu 

significativamente as atitudes agressivas. A nosso ver, esse fato é fruto: da postura 
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assumida pelas professoras de incentivarem as crianças a não agressão; do próprio 

tempo de aprendizagem e desenvolvimento da criança; do seu amadurecimento 

conseguido, graças às experiências vividas, aspecto que fica bastante evidenciado 

nas suas relações no grupo.  

Quanto ao desempenho acadêmico, de acordo com dados das  professoras, 

percebemos que Iz apresentava, no que se referia à alfabetização, escrita no nível 

pré-silábico, já evidenciando uma variação qualitativa entre o que nomeava como 

desenho e como escrita.  

No tocante à oralidade, conseguia, embora com algumas dificuldades, 

responder às solicitações que envolviam transmitir recados, contar, conversar e 

relatar suas vivências, como os demais colegas. 

A este respeito, podemos dizer que as crianças que têm a síndrome de Down, 

quando pequenas, apresentam o mesmo desenvolvimento que as outras crianças 

sem a síndrome, o que difere são as alterações na organização da estrutura durante 

o desenvolvimento.  

Ferreiro (1993, apud SAAD, 2003) reforça que estudos realizados com 

crianças com síndrome de Down, com base nas fases de desenvolvimento de 

Piaget, indicam que essas crianças pensam com lógica e raciocinam concretamente 

e que passam pelos mesmos estágios de desenvolvimento que as demais crianças, 

contudo, com uma certa lentidão nas áreas cognitiva e motora.  

A segunda criança estudada foi At, tinha 8 anos de idade e, no momento da 

nossa pesquisa, estava freqüentando o nível V. Com relação ao seu desempenho, 

observamos que, de forma geral, este era satisfatório, assemelhando-se ao de 

algumas das crianças da classe. Comportava-se de acordo com as normas 

estabelecidas e se relacionava de forma positiva com todos os colegas. 
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Evidenciamos, ainda, que algumas colegas desenvolviam atitudes de superproteção, 

realizando algumas atividades por At ou até respondendo por ela. 

Quando solicitada a fazer uma determinada palavra, a colega tentando ajudá-

la dizendo: 

 

 

- At é assim, eu faço (Ab, nível V) 

 

 

No tocante à aprendizagem de conteúdos sistematizados, verificamos que At 

conhecia letras e números, associava números a quantidades, ou seja, a pequenas 

quantidades, identificava números ímpares e números pares, conseguia reconhecer 

os nomes dos colegas nos crachás e conseguia ler textos curtos. Notamos ainda 

que, com relação ao aprendizado da língua escrita, ela estava, no início do ano, em 

melhores condições de aprendizagem que alguns colegas que não apresentavam 

deficiência, pois se encontrava no nível alfabético, embora necessitasse da ajuda 

das professoras para elaborar textos e para realizar leitura. Um fator a destacar é 

que, At estava cursando este nível de ensino há três anos consecutivos. Isso 

ocorreu, segundo relatos de uma das professoras, para que At pudesse apresentar 

um maior amadurecimento e crescimento na sua aprendizagem, podendo 

sistematizar melhor os conhecimentos adquiridos, em seu ritmo próprio.  

De acordo com informações fornecidas pelas professoras, quanto ao 

raciocínio lógico matemático, At realizava operações de adição e subtração, embora 

utilizando material concreto e contava, aproximadamente, até 50, e também, 

escrevia os numerais. 
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As crianças da classe avançaram, durante o período observado, mais do que 

At, tanto na leitura e escrita, quanto em matemática, embora algumas crianças 

também necessitassem da ajuda das professoras para realizar as operações 

matemáticas, para criar e para fazer a leitura de alguns textos. No tocante às 

atividades escolares, algumas eram adaptadas, inclusive para outras crianças que, 

também, necessitavam dessa adequação. 

At apresentava dificuldade de se expressar oralmente na frente de todo o 

grupo, no momento da roda. Mostrava-se muito tímida e sua voz era um tanto baixa. 

No entanto, tais características não a impediam de interagir com os seus colegas e 

de desenvolver atividades planejadas em grupo, apesar de em alguns momentos, 

não conseguir expor seu desejo. Assim, acabava fazendo o que os colegas 

sugeriam ou escolhiam para ela, diferentemente do que ocorria com Iz.  

Outro aspecto percebido como relevante em At, foi a sua tendência para a 

imitação. Vimos que, em alguns momentos da rotina escolar, At imitava algumas 

atitudes de colegas que lhes chamavam mais a atenção, como por exemplo, o modo 

de sentar, alguma palavra que lhe soava bem ou algum gesto realizado.  

Esse fato nos mostra como é importante para ela ter modelos positivos, em 

que possa se espelhar. Sobre esse aspecto, refletimos que, se essa criança 

estivesse numa escola especial, provavelmente estaria imitando colegas cuja 

deficiência poderia ser até mais acentuada do que a dela, sem que fosse: 

oportunizado um maior desenvolvimento das suas potencialidades; evidenciado e 

investido em suas possibilidades; desafiada a avançar na aprendizagem de 

conceitos e de hábitos sociais, entre outros aspectos.  

A esse respeito Mussen (2001) destaca que a imitação é um meio eficiente de 

aperfeiçoar novas ações. Isto decorre do fato da imitação oferecer à criança 
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oportunidade de reconstruir o que observa externamente, internalizando-o. No 

entanto, só consegue imitar o que está próximo ao seu desenvolvimento. Através da 

imitação a criança pode internalizar regras de conduta, valores, modos de agir e 

pensar, passando a orientar o próprio desenvolvimento (VYGOTSKY, 1997a). Imitar 

portanto, “não é mera cópia de um modelo, mas reconstrução individual daquilo que 

é observado nos outros” (OLIVEIRA, M. 1997a, p. 63). É, pois, uma oportunidade da 

criança realizar ações que estão além de suas próprias capacidades, que 

contribuem significativamente para o seu desenvolvimento. 

De acordo com Wallon (apud OLIVEIRA, Z. 2002), é na interação com outras 

crianças que, via imitação, elas se identificam e se diferenciam. Ao imitar, a criança 

mostra ter internalizado e, com base nesse modelo, ela constrói suas ações 

mentalmente e as reproduz.  

Ao longo do tempo foi construída uma idéia de que as pessoas com a 

síndrome de Down são boas imitadoras, criando-se um estereótipo que não condiz 

com a realidade. Essas percepções tiveram origem, principalmente, nos relatos de 

Langdon Down quando afirmou que essas crianças apresentam capacidade 

considerável para mímica, inclusive até o ponto de tornarem-se imitadores (DOWN, 

1866, apud CUNNINGHAM, 1990).  

Contudo, essa característica, como muitas outras, estão presentes e se 

manifestam com diferentes intensidades em qualquer pessoa. Segundo nos afirma 

Lima (2003), a imitação é uma prática utilizada extensivamente pela criança em seus 

anos pré-escolares, sendo um dos elementos mais importante no jogo de faz-de-

conta.  

Cunningham (1990) salienta que, no que se refere à formação da 

personalidade, não existe grande diferença entre as pessoas com a síndrome de 
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Down e as não afetadas pela síndrome, pois, como os demais, são influenciadas: 

pelo ambiente onde vivem; pelos êxitos ou fracassos obtidos, que exercem influência 

sobre sua percepção pessoal e maneira de agir; pela herança genética; pelas 

mudanças biológicas, entre outros fatores. 

Cada ser é único, ora igual, ora diferente, e é por essas semelhanças e 

diferenças com os outros membros do grupo, que a criança constrói sua 

personalidade, diferenciando-se do outro, tornando-se um ser único.  

Para Luria, Leontiev e Vygotsky (1977, p. 67) o desenvolvimento da 

personalidade decorre da educação, e, assim, “não pode haver desenvolvimento da 

personalidade sem que estejam presentes as exigências da sociedade; mas estas 

exigências só são realistas quando se criam no decurso do desenvolvimento da 

criança as capacidades para as satisfazer”.  

A partir das informações coletadas durante as observações, percebemos que 

as crianças Iz e At eram bem desenvolvidas, em várias áreas, principalmente em 

decorrência da ação empreendida na escola pelas professoras que motivavam e 

reforçavam a aprendizagem, promovendo experiências enriquecedoras e 

incentivando as interações entre as crianças. 

Nessa perspectiva, o professor contribui para as relações entre os alunos, 

através de suas atitudes, comportamento e de acordo com sua maneira de ser e de 

pensar (FAGUNDES, 2003). 

As crianças Iz e At, assim como as outras crianças, apresentavam um ritmo 

de desenvolvimento próprio. Apesar do percurso de desenvolvimento geral poder ser 

esperado - a partir de algumas abordagens teóricas - cada pessoa desenvolve 

características individuais, as quais serão diferenciadas das demais, constituindo, 

assim, uma personalidade única, por meio das interações no dia-a-dia. 
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De acordo com Brasil (2004a), a aprendizagem sempre acontecerá 

considerando as características individuais, as habilidades, potencialidades e 

mediações propiciadas. Durante a vida escolar, portanto, as crianças passam por 

períodos críticos - dificuldade de adaptação na dinâmica escolar, de relacionamento 

com colegas e professores, entre outros - em que certos conteúdos não são 

eficientemente aprendidos, necessitando da utilização de outras estratégias.  

Vale destacar, também, a atuação das famílias destas crianças, que segundo 

as professoras informaram, buscavam-se manter atualizadas sobre os avanços 

ocorridos e lhes proporcionar oportunidades para conviver, também, de forma 

cultural, na comunidade, levando-as, por exemplo, a bancos, supermercados, festas 

e shoppings, onde convivem com outras pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Baile à fantasia  
(Fonte: NEI, 2005) 

 

A partir desses dados, constatamos quão grande é a parcela de participação 

da família neste processo de inclusão. A este respeito, Buscaglia (1991) afirma que 

a família deve assumir sua parte de responsabilidade na educação de seu filho com 
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necessidades especiais, pois é, inicialmente, dentro dos limites desta unidade social 

que a criança aprenderá a ser sujeito da sociedade e a desenvolver relações 

interpessoais. Além disso, é neste meio social que ela aprenderá que é um ser único 

e individual, dotado de potencialidades e com características próprias. 

Pueschel (1991) ressalta a responsabilidade dos pais em possibilitar ao filho 

experiências prévias, principalmente, no meio social, durante os primeiros anos de 

vida da criança. 

Conforme atesta o Relatório de Warnock (apud MITTLER, 2003, p. 217),  “[..] 

a educação bem-sucedida de crianças com necessidades educacionais especiais 

depende do envolvimento total dos seus pais [...]”, e de sua participação, o  mais 

precocemente possível no meio escolar e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 03: Participação dos pais nas atividades desenvolvidas pela escola. 

(Fonte: NEI, 2005) 
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Para Mussen (2001), quanto mais os pais considerarem seus filhos sujeitos 

ativos, produtivos e agentes de sua aprendizagem, melhor será seu 

desenvolvimento, diferentemente daqueles que percebem as crianças como sujeitos 

passivos. Em relação às crianças com síndrome de Down, é imprescindível que 

sejam percebidas, também, pelos pais, como seres capazes de aprender e de se 

integrar socialmente.  

 

c) As professoras  

 

TABELA 6 

Caracterização das professoras 

 
IDENTIFICAÇÃO 

 
FORMAÇÃO 

 
ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 
 

PROFESSORES 

 
 

Idade 

 
Graduação 

Pós-
graduação 

Tempo de 
docência 

Atua com 
crianças 

com n.e.e7 

Turma 
que 

leciona 
 
Flor de Liz 

 

26 

 

Pedagogia 

 

Especialização 

em 

Psicopedagogia 

 

8 A 

 

3 A 

 

Nível - III 

 
Girassol 

 

45 

 

Letras 

 

- 

 

23 A 

 

3 A 

 

Nível - III 

 
Violeta 

 

46 

 

Ed. Artística 

Mestranda em 

Educação 
 

17 A 

 

7 A 

 

Nível - V 

 
Gérbera 

 

54 

 

Ed. Artística 

Especialização 

em Educação 

Infantil 

 

25 A 

 

4 A 

 

Nível - V 

 
 
 
De acordo com os dados da Tabela 6, as professoras que participaram do 

estudo foram denominadas pelos seguintes nomes fictícios, com vistas a resguardar 

                                                 
7 Iniciais do termo utilizado pelo Ministério da Educação para designar as pessoas que apresentam 
necessidades educacionais especiais.  
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a sua identidade: Flor de Liz, Girassol, Violeta e Gérbera. A faixa etária destes 

sujeitos variava de 26 a 54 anos de idade e todas apresentavam nível superior, 

sendo que duas possuíam curso de Especialização e uma está cursando o Mestrado 

em Educação. 

A turma de nível III, como já situamos, tinha, na época da pesquisa, vinte e 

cinco crianças que estavam sob a responsabilidade das professoras Flor de Liz e 

Girassol. Flor de Liz tinha 26 anos de idade, era formada em Pedagogia e, em nível 

de pós-graduação, cursou uma Especialização em Psicopedagogia. Está atuando 

como docente há oito anos, porém, há apenas três anos atua com alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais. 

Quanto a Girassol, tinha 45 anos de idade, formou-se em Letras e exerce a 

profissão como professora há vinte e três anos, e também, somente há três anos 

atua com alunos que apresentam alguma necessidade especial. 

No tocante às professoras da turma do nível V, foram denominadas de Violeta 

e Gérbera. A professora Violeta atua na área da educação há dezenove anos, tendo 

se formado em Educação Artística, cursado Especialização em Educação Infantil, e 

é, atualmente, aluna do Mestrado em Educação, na UFRN. E há sete anos trabalha 

com alunos que apresentam necessidades especiais.  

À professora Gérbera, tinha 54 anos de idade, é graduada em Educação 

Artística e possui Especialização em Educação Infantil. No que se refere ao 

exercício profissional junto a alunos com necessidades especiais, atua apenas há 

quatro anos. 

As professoras buscavam sempre, nas atividades empreendidas, 

proporcionar às crianças um aprendizado cooperativo, interações ricas e variadas. 

Realizavam, quando necessário, adaptações em atividades para que todos 
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pudessem compartilhar do mesmo conhecimento. Pelo que observamos, durante 

nossa estada na escola, na medida do possível, era proporcionado um apoio 

individual a todas as crianças que, de alguma maneira, estavam apresentando 

alguma dificuldade, seja em classe ou em atividades extraclasse. Este atendimento 

era realizado no turno inverso, sendo ministrado na própria escola, em dia e horário 

previamente combinados com a família. 

Após a explanação sobre a metodologia de pesquisa utilizada, e ter 

apresentado alguns aspectos a respeito do contexto onde foi realizado o estudo, 

bem como sobre os sujeitos pesquisados, passaremos a detalhar, especificamente, 

no capítulo que se segue, alguns dados relacionados à síndrome de Down. 
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2 - A CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN 
 

 
As crianças com deficiência mental são muito 
diferentes entre si, da mesma maneira como 

todas as pessoas nesse mundo são únicas e 
singulares (BRASIL, 1997, p. 92) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02: Desenho realizado espontaneamente pela criança At que apresenta síndrome de Down, 
retratando um momento de brincadeira com sua colega Ab. 
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2.1 – Detalhando alguns aspectos sobre a síndrome de Down 

 

A síndrome de Down, também conhecida como trissomia do par 21, foi 

identificada e descrita pela primeira vez por John Langdon Down em 1866, na 

Inglaterra. Apesar de já ser conhecida, na época, esta síndrome era confundida com 

hipotiroidismo congênito ou cretinismo (MARTINS, L., 2003; SCHWARTZMAN, 

1999).  

Segundo Werneck (1993, p.60), “síndrome quer dizer conjunto de sinais e de 

sintomas que caracterizam um determinado quadro clínico, sendo que, no caso da 

síndrome de Down, um dos sintomas é a deficiência mental”. Devido ao excesso de 

material genético provocado pela alteração cromossômica, não se consegue ter um 

bom desempenho dos sistemas gerais do organismo, causando algumas limitações. 

A síndrome de Down é uma alteração genética, decorrente de um acidente 

ocorrido na divisão celular, isso ocasiona um atraso no desenvolvimento das funções 

motoras e mentais das pessoas que a apresentam. Sua incidência é estimada em 1 

caso por cada 600 a 800 nascidos vivos. É a causa mais comum, responsável por 

cerca de 16% a 18% dos casos de deficiência mental existentes no mundo, 

manifestando-se, em todas as raças, sexo e classes sociais, indistintamente 

(MARTINS, L., 2003; CARULLA; BLÁZQUEZ, 2001; SCHWARTZMAN, 1999; 

LÉFRÈVE, 1981).  

Para compreendermos um pouco mais as características das pessoas que 

apresentam esta síndrome, bem como seu desenvolvimento global, faz-se 

necessário que comentemos, em breves pinceladas, o que é entendido por 

deficiência mental, tendo em vista ser esta uma condição presente em todos aqueles 

que apresentam a síndrome de Down.  
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O conceito oficial da deficiência mental, segundo a Associação Americana de 

Retardo Mental - AAMR (SAAD, 2003; BRASIL 1994a), continua sendo o seguinte:  

 

 

[...] um estado de funcionamento atípico no seio da comunidade, 
manifestando-se logo na infância, em que as limitações do funcionamento 
intelectual (inteligência) coexistem com as limitações no comportamento 
adaptativo. Para qualquer pessoa com deficiência mental, a descrição 
deste estado de funcionamento exige o conhecimento das suas 
capacidades e uma compreensão da estrutura e expectativas do meio 
social e pessoal do indivíduo. (MAZZOTTA, 1982, p.37). 
 

 

Diversos autores, dentre eles Carulla e Blázquez (2001), concordam com a 

definição da AAMR, ao destacarem que a deficiência mental pode ser caracterizada 

pelo funcionamento intelectual significativamente inferior à média da população, 

assim como por uma defasagem cognitiva em relação às respostas esperadas para 

a idade e realidade sociocultural. A deficiência mental surge, como já situamos, em 

idade precoce, ou seja, numa faixa etária inferior a 18 anos.  

Muitos, porém, ainda hoje confundem deficiência mental e doença mental. 

Diante disso, passaremos a oferecer alguns breves esclarecimentos sobre a 

diferenciação entre estes dois estados, ou seja, o que venha a ser doença e 

deficiência mental.  

O doente mental é aquele que rompe com sua estrutura de vida, através de 

uma doença, geralmente de ordem psíquica, como por exemplo, a esquizofrenia8, 

que necessita de um tratamento sistemático, inclusive medicamentoso, para 

minimizar o quadro patológico. A doença mental afeta o desempenho dos indivíduos, 

                                                 
8 Distúrbio mental que basicamente demonstra dissociação e discordância das funções psíquicas, 
perda da unidade da personalidade, rompendo em alguns casos o contato com a realidade 
(FERREIRA, 2000).   
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prejudicando, primariamente, outras áreas do funcionamento psíquico, como, por 

exemplo, a capacidade de concentração, o humor, o pensamento, o bom senso, e 

as relações sociais (BRASIL, 1997).  

Por sua vez, a principal característica da pessoa que apresenta a deficiência 

mental, é o atraso e a lentidão do desenvolvimento em relação aos momentos e aos 

limites evolutivos alcançados pela grande maioria dos indivíduos com a mesma 

idade. No entanto, apesar desta lentidão ser significativa no progresso cognitivo da 

pessoa que a apresenta, a inteligência dessas pessoas mostra uma certa 

plasticidade ao reagir de maneira satisfatória às solicitações adequadas do meio 

(MANTOAN, 1997). 

Atualmente, segundo atesta Glat (2005), ainda existe uma falta de informação 

sobre alternativas adequadas de atendimento, assim como dos recursos possíveis 

ou já disponíveis na comunidade local para apoio ao desenvolvimento psicológico e 

social dos indivíduos com deficiência mental.  

Para Mantoan (1997), as pessoas com deficiência mental configuram uma 

condição intelectual análoga a uma construção inacabada, porém, até o nível em 

que conseguem evoluir intelectualmente, apresentam progresso similar às das 

pessoas normais mais jovens. Pesquisas que se inspiram nas idéias de Piaget, 

mostram que provas piagetianas para o diagnóstico do raciocínio operatório 

aplicadas em crianças com e sem deficiência mental, evidenciaram que as crianças 

com deficiência mental conseguiam argumentar no mesmo nível intelectual que as 

crianças de menor idade, sem esse tipo de comprometimento. 

 Portanto, não existe uma diferença estrutural entre o desenvolvimento 

cognitivo de pessoas normais e as que apresentam deficiência 
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[...] uma vez construídos, os conhecimentos não são de natureza diferente 
dos construídos pelos não-deficientes, o que confirma novamente a 
identidade estrutural cognitiva observada no desenvolvimento dos 
deficientes mentais e de pessoas normais de menos idade (MANTOAN, 
1997, p.60).  

 

 

As pessoas com síndrome de Down eram, geralmente, classificadas como 

deficientes mentais do tipo moderado. Recentemente, a partir de estudos nessa 

área, não podemos predeterminar o nível cognitivo que cada pessoa apresenta, pois 

esse aspecto dependerá, principalmente, da estimulação dada desde a etapa mais 

precoce, das oportunidades e possibilidades que lhe são oferecidas 

(PUESCHEL,1991).  

Independente do déficit cognitivo que apresentam, temos que incentivar o seu 

desenvolvimento, acreditando que são pessoas capazes de aprender e de progredir, 

porém, num ritmo próprio. 

 

 

2.2 – Alguns Dados Históricos 

 

O que hoje chamamos de síndrome Down, segundo Pueschel (1991) e 

Werneck (1993), já era conhecido há muito tempo, pois existem indícios deste fato 

nas pinturas rupestres, em esculturas e pictografias antigas. Várias destas obras, 

portanto, registram a existência de pessoas com deficiência mental desde a pré-

história, bem como retratam indivíduos com características físicas similares às da 

síndrome.  
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Schwartzman (1999) situa que podemos encontrar referências às pessoas 

com síndrome de Down na cultura dos Olmecas9, no período de 1500 a.C até 300 

d.C, pois, a partir de achados arqueológicos, percebeu-se que essa civilização 

representava, em suas esculturas e desenhos, pessoas com traços faciais 

peculiares às que apresentam esta síndrome. De acordo com dados históricos, em 

algumas tribos antigas as pessoas que apresentavam o que hoje denominamos de 

síndrome de Down eram tidas como resultantes do cruzamento de mulheres mais 

idosas com o Jaguar10, e, por esse motivo, eram cultuados como semideuses. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 03: Cerâmica Olmeca 
representando uma criança 
 com síndrome de Down. 

(Fonte: SCHWARTZMAN, 1999, p.4). 
 
 

 

 

 

 

Na Grécia Antiga, de acordo com Pessotti (1984), as pessoas com deficiência 

mental sofriam abandono e imolação. Essas práticas eram condizentes com os 

ideais da época que exigia um corpo e mente perfeitos. No entanto, as pessoas que 

apresentavam deficiência menos acentuada, dependendo da família, poderiam 

sobreviver, porém, seriam os primeiros a serem eliminados se houvesse 

                                                 
9Antecedentes dos Astecas no México. 
10Ídolo religioso. 
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necessidade de redução da população para se manter o equilíbrio demográfico ou 

em decorrência de situação de dependência econômica. Os gregos também não 

diferenciavam pessoas com deficiência daquelas que apresentavam doença mental, 

gerando, como aponta Schwartzman (1999), um grande conflito que perdura até os 

dias de hoje. 

Segundo Pueschel (1991) e Schwartzman (1999), no início do período da 

Renascença, em que houve um grande incentivo às artes, podemos observar que 

vários pintores tentaram retratar, em suas telas, pessoas com características 

similares às que apresentam síndrome de Down, tais como: Andréa Montegna, 

(Século XV), que pintou a Madona e a Criança; Jacob Jordaens (Século XVII), com a 

Adoração dos Pastores; o inglês Joshua Reynolds (Século XVIII), com a tela Lady 

Cockburn e seus filhos. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 04:Madona e criança  
         de André Mantegna. 

(Fonte: SCHWARTZMAN, 1999, p.5), 
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Figura 05: A adoração dos pastores  
de Jacob Jordaens.  

(Fonte: SCHWARTZMAN, 1999, p.10). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 06: Virgem e criança 
André Mantegna. 

(Fonte: PUESCHEL, 1993, p.46). 
 

 

Apesar dessas conjecturas históricas, as primeiras evidências oficiais sobre a 

síndrome de Down datam, apenas, do século XIX, quando se iniciou a publicação 

dos primeiros trabalhos científicos. Conforme Pueschel (1993), esta carência de 

anotações é decorrente da inexistência de publicações médicas e de pesquisadores 



 80

interessados em investigar a deficiência. Naquela época havia, também, 

predominância de infecções e de desnutrição, número elevado de morte de 

mulheres com idade até 35 anos, assim como de crianças, entre estas estavam, 

possivelmente, as com síndrome de Down que, na maioria das vezes, não 

sobreviviam à primeira infância, devido às condições então existentes e aos seus 

comprometimentos orgânicos.  

Foi somente em 1838 que Jean Esquirol, clínico e ortofrenista, descreveu, 

pela primeira vez, uma criança com síndrome de Down, representando um avanço 

para a sua época. Ele apontou, ainda, uma variedade de causas que poderiam levar 

uma pessoa a apresentar a deficiência mental (MARTINS, L. 2003).  

Em 1846, Edouard Seguin, descreveu um paciente com feições semelhantes 

às apresentadas pelas pessoas que têm essa síndrome, denominando a condição 

de idiota furfurácea. Por sua vez, a primeira descrição mais consistente e minuciosa 

a respeito dessa síndrome foi realizada em 1866, pelo médico inglês John Langdon 

Down. Influenciado pelo pensamento evolucionista de Darwin, bastante divulgado na 

época, em seu relato, mencionou algumas características particulares desta 

condição.  

 

 

O cabelo não é preto, como é o cabelo de um verdadeiro mongol, mas é de 
cor castanha, liso e escasso. O rosto é achatado e largo. Os olhos 
posicionados em linha oblíqua. O nariz é pequeno. Estas crianças têm um 
poder considerável para a imitação (PUESCHEL, 1993 p.48). 

 

 

Devido aos traços semelhantes aos povos da Mongólia, prevaleceu por muito 

tempo, erroneamente, o termo “mongolóide” para designar essas pessoas. 

Diferentes termos foram atribuídos às pessoas que apresentam a síndrome de 
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Down, dos quais podemos encontrar na literatura vários registros, tais como: idiotia 

mongolóide, imbecilidade mongolóide, cretinismo furfuráceo, criança mal-acabada, 

entre outros (SCHWARTZMAN, 1999; MARTINS, L., 1997b; PESSOTTI, 1984). 

Esses termos, atualmente, são considerados altamente preconceituosos, pois, além 

de reduzir a capacidade dessas pessoas, fazia com que fossem vistas como seres 

inferiores.  

Após 1866, nenhum registro sobre a síndrome foi publicado. Só dez anos 

depois, os pesquisadores J. Fraser e A. Mitchell observaram que as pessoas com 

esta síndrome apresentavam um processo de envelhecimento precoce e 

braquicefalia11, e ainda que a idade das mães destas crianças era bem avançada 

(SCHWARTZMAN, 1999; PUESCHEL, 1991). 

Na Idade Moderna, os médicos Paracelso e Cardano tiveram a preocupação 

de procurar abordar a deficiência mental sob um enfoque científico, diferenciando-a 

da concepção existente, com base moral ou teológica. Apesar de não terem 

sistematizado seus estudos, defendiam a necessidade de tratamento para as 

pessoas com deficiência mental, chegando a demonstrar uma preocupação 

pedagógica com a sua instrução (PESSOTTI, 1984). 

 

 

 
 
 

Figura 07: Primeira ilustração de pessoa  
com síndrome de Down na literatura médica. 

(Fonte: SCHWARTZMAN, 1999, p.14). 
 

 
 

                                                 
11 Pescoço encurtado.   
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A partir do século XX, os avanços científicos foram inúmeros, em todas as 

áreas, em especial no tocante a pesquisas voltadas para a questão da síndrome de 

Down. Podemos observar que foi nesse período, mais precisamente em 1959, que 

Jeroime Lejeune, descreveu essa síndrome como sendo decorrente de uma 

alteração cromossômica, demonstrando que as pessoas que a apresentam têm um 

cromossomo extra. Por conseguinte, possuem um número de 47 cromossomos em 

lugar de 46.  

Lejeune homenageou o médico inglês John Langdon Down, colocando o seu 

sobrenome na referida síndrome, pois foi Down que, 130 anos antes, chamou a 

atenção da sociedade para a existência de um grupo específico de pessoas, até 

então ignorado. De acordo com Pueschel (1991), foi apenas em 1970 que 

Caspersou e outros pesquisadores, identificaram o cromossomo extra como sendo 

no par de número 21. 

 

 

2. 3 – Aspectos Biológicos 

 

2.3.1 – Tipos da síndrome de Down 

 

Como mencionamos, a síndrome de Down é caracterizada como decorrente 

de uma alteração genética. Há, normalmente, em cada célula humana, 46 

cromossomos, estando estes usualmente agrupados em pares, conforme o seu 

tamanho. São 22 pares de cromossomos regulares (autossomos) e 1 par de 

cromossomos que determina o sexo, totalizando 46 cromossomos na célula normal 

(MARTINS, L., 2003; PUESCHEL, 1991). 
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Embora não tenhamos a intenção de nos determos em aspectos biomédicos, 

destacaremos alguns pontos considerados relevantes, para maiores esclarecimentos 

a respeito desta síndrome. 

De acordo com Saad (2003), os cromossomos são identificados por grupos 

de A a G e numerados de 1 a 22, sendo que os sexuais são designados por letras 

XX e XY. No caso da pessoa com síndrome de Down, o par de número 21, que 

pertence ao grupo G, possui um cromossomo extra, sendo este tipo de alteração 

denominada de trissomia G ou trissomia do 21. 

Metade dos cromossomos de cada indivíduo são derivados do pai (23 que 

estão no espermatozóide) e da mãe (23 que estão no óvulo), formando, 

normalmente, 46 cromossomos. No entanto, se uma célula germinativa, óvulo ou 

espermatozóide, tiver um cromossomo adicional (24 cromossomos) e outra célula 

com 23 cromossomos, isso levará, no momento da concepção, a uma nova célula 

contendo 47 cromossomos. 

A presença de 1 cromossomo a mais nas células de um indivíduo, acarreta 

um variável grau de retardo no desenvolvimento físico, funcional e mental. Quando 

este cromossomo extra localiza-se no par de número 21, essa passa a ser, também, 

uma característica da pessoa com síndrome de Down. 

A determinação etiológica da síndrome pode estar associada a três tipos 

fundamentais de comprometimentos cromossômicos: Trissomia Simples (ou não-

disjunção do cromossomo 21), Translocação e Mosaicismo. Estas duas foram 

descritas, apenas, em 1960, um ano depois da causa da síndrome de Down, por 

Jerome Lejeune (SCHWARTZMAN, 1999). 

A divisão celular falha pode ocorrer em um dos três lugares: no 

espermatozóide, no óvulo ou durante a primeira divisão da célula após a fertilização. 
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No entanto, esta última possibilidade é muito rara. Estima-se que, em 20% a 30% 

dos casos, o cromossomo 21 extra resultou da divisão celular falha no 

espermatozóide e que, em 70% a 80% dos casos, ocorreu no óvulo. 

Quando o espermatozóide fertiliza o óvulo, resulta em uma célula chamada 

zigoto, que consiste de 23 pares. Esta célula divide-se em duas células idênticas 

que, depois, se dividem em quatro e assim por diante. Cada nova célula recebe 46 

cromossomos, que são idênticas ao anterior (LÉFÈVRE, 1981). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 08: Desenho de um cromossomo 21. 
A parte inferior do braço longo é denominado  

Segmento da síndrome de Down. 
(Fonte: PUESCHEL, 1993, p. 62) 

 

 

O processo de falha na separação dos cromossomos é denominado de 

Trissomia Simples ou não-disjunção, atingindo cerca de 95% dos casos de 

síndrome de Down. Isso ocorre porque os dois cromossomos do par 21 não se 

separam, como se espera durante a divisão celular normal. Nesse tipo de trissomia, 

os três cromossomos são bem identificados e ficam separados entre si. 

Outro tipo de comprometimento cromossômico que acarreta a síndrome de 

Down é a Translocação, atingindo cerca de 3% dos casos. Na Translocação, o 
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número total de cromossomos nas células é de 46, sendo que o cromossomo 21 

extra está ligado (agregado) a outro cromossomo, ocorrendo assim, um total de 3 

cromossomos 21 em cada célula. A diferença é que o terceiro cromossomo 21 não é 

um cromossomo livre, mas está ligado ou translocado a um cromossomo de um 

outro par. A primeira vista, porém, a pessoa com trissomia por Translocação não tem 

diferença daquela que apresenta Trissomia Livre (WERNECK, 1993). Quando ocorre 

a síndrome de Down por Translocação, o que é raro, existe possibilidade desses 

pais terem outros filhos com essa síndrome.  

O terceiro tipo de alteração cromossômica, que é o menos comum, denomina-

se Mosaicismo, sendo sua incidência de 1% a 2%. Neste caso, as pessoas 

possuem células normais e células trissômicas. Está relacionada com a não-

disjunção do cromossomo, que ocorre durante as primeiras divisões celulares 

(mitose). Neste caso, a primeira célula do embrião é normal e o erro ocorre no 

momento da primeira duplicação desta célula e se repete em algumas células, 

enquanto o feto se desenvolve (DANIELSKI, 1999). Portanto, quando o bebê nasce, 

exames evidenciam que são encontradas nele células com 47 cromossomos e 

células com o número normal de cromossomos (46). 

O diagnóstico inicial é feito, normalmente, pelos fenótipos, no entanto, para se 

ter um diagnóstico definitivo é necessário um estudo cromossômico, realizado por 

um geneticista (MACÊDO, 2002). 

Para alguns autores, existe uma relação de causalidade entre a idade da mãe 

e a geração de um filho com síndrome de Down. Isso ocorre pelo fato da mulher 

carregar consigo, todos os óvulos, que vão envelhecendo com ela. Sendo assim, 

quanto mais idade a mulher apresentar, maior possibilidade terá de ter filhos com 

esta síndrome.  
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Conforme atesta Pueschel (1991), há relatos de pesquisas que mostram que 

os pais idosos também têm maior risco de ter filhos com a síndrome, no entanto 85% 

dos bebês com síndrome de Down nascem de mães com idade inferior a 35 anos. 

Isso ocorre pelo fato de que, apesar da incidência ser menor nessa idade, esse é o 

período em que se tem o maior número de filhos (SCHWARTZMAN, 1999). 

Embora com todo avanço da ciência, ainda não há um tratamento para essa 

síndrome. Entretanto, os efeitos causados por essa alteração cromossômica podem 

ser minimizados, com atendimentos especializados, desde a mais tenra idade. 

 

 

2.3.2 – Características e desenvolvimento 

 

As crianças com a síndrome de Down apresentam características físicas 

particulares e específicas. Embora tais pessoas não sejam todas iguais, isso lhes dá 

um aspecto semelhante.  

O recém-nascido com síndrome de Down, tem uma expressão fenotípica 

muito clássica: a cabeça é menor, quando comparada com crianças normais; o rosto 

é achatado, devido aos ossos faciais serem pouco desenvolvidos; os olhos são 

puxados; a língua parece ser demasiadamente grande para a boca; as orelhas são 

pequenas. Muitas vezes, tem um prega única na palma da mão e o dedo grande do 

pé mais afastado dos demais. Apresenta, freqüentemente, ainda, uma hipotonia 

(flacidez muscular), e tem baixa estatura na primeira infância. Existem vários outros 

sinais físicos, mas - é importante ressaltar - esses variam de pessoa para pessoa 

(PUESCHEL, 1993; SCHWARTZMAN, 1999). 
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Figura 09: Pregas epicânticas na parte 
interna dos olhos. 

(Fonte: PROJETO DOWN, 1995, p. 7). 
 

 

 

 

 
 

 
Figura 10: Prega palmar única 

(Fonte: PROJETO DOWN, 1995, p. 7). 
 

 

 

 

De acordo com Schwartzman (1999), os bebês com síndrome de Down são 

muito sonolentos, apresentam dificuldade para sugar e deglutir, devido à hipotonia 

em evidência nessa fase. Com a estimulação muscular e tátil e, também, com o 

avanço da idade, a tendência é que a hipotonia diminua. 

Werneck (1993) salienta que muitos recém-nascidos têm algumas das 

características apresentadas pelas crianças com síndrome de Down, não tendo, 

necessariamente, a síndrome. Daí o cuidado que se deve ter para evitar que se 

rotule precipitadamente uma criança, sem que essa se submeta aos exames 

adequados ou, ainda, proceder de forma inversa, não dando a devida atenção aos 

sinais possíveis da síndrome e perdendo, assim, um tempo precioso para a 

estimulação da criança, por não se fazer o diagnóstico precoce. 

É importante destacar a necessidade de não se enfatizar, apenas, as 
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características desviantes, mas perceber que essas pessoas são - antes de tudo - 

seres humanos com potencialidades, que necessitam de amor e carinho, mas 

também de estímulos e oportunidades educacionais adequadas. 

Portanto, faz-se necessário ressaltar que, apesar dessas crianças se 

parecerem entre si, em decorrência dos sinais comuns à síndrome, todas elas 

apresentarão características próprias que as tornarão únicas e diferentes umas das 

outras. Assim como as demais crianças, serão parecidas com seus familiares, por 

exemplo, no tocante à cor dos olhos, ao cabelo, à estatura corporal.  

A síndrome de Down, como mencionado anteriormente, não é uma doença, é 

uma condição de vida. O excesso de carga genética acarreta um desequilíbrio nas 

funções das células do corpo humano, fazendo-se presente no indivíduo durante 

toda vida.  Apesar dessa condição ser inerente à pessoa que a apresenta, esta será 

capaz de se desenvolver, embora de maneira mais lenta que as demais crianças de 

sua faixa etária. 

Essas crianças, geralmente, são menos desenvolvidas nos aspectos físico e 

mental se comparadas com crianças da mesma idade, sem essa síndrome. Elas 

apresentam, ainda, lentidão no desenvolvimento motor, por exemplo, enquanto uma 

criança sem a síndrome anda normalmente entre 12 e 14 meses, esta etapa na 

criança com síndrome de Down pode ser alcançada entre 15 e 36 meses.  

Segundo Mustacchi (2000 apud SAAD, 2003) as pessoas que apresentam 

esta síndrome, nascem com o peso do cérebro praticamente normal, mas, na fase 

da infância, seu desenvolvimento não progride normalmente, atingindo apenas 75% 

do peso esperado, bem como se observa que o número de neurônios é reduzido em 

algumas áreas. Isso, de acordo com o autor, pode acarretar redução na plasticidade 

ou diminuir a velocidade da maturação neural, e causar uma microcefalia. 
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A deficiência mental é, como destacamos anteriormente, uma das 

características mais freqüente na criança com síndrome de Down, uma vez que o 

desenvolvimento mental é lento e tardio. No entanto, o comprometimento intelectual 

varia de acordo com os processos de formação e desenvolvimento do próprio 

indivíduo, bem como das experiências com o atendimento na estimulação precoce. 

Flórez (1997) salienta que a intensidade da diminuição da função cognitiva varia 

entre as pessoas que apresentam a síndrome, sendo  compatível com as alterações 

responsáveis pelas diferenças individuais. 

Ao longo dos tempos, as pessoas que apresentam essa alteração genética 

foram rotuladas como deficientes mentais severos e, com isso, acabaram sendo 

privadas de oportunidades que levassem ao seu pleno desenvolvimento.  

O processo de desenvolvimento humano, numa perspectiva sócio-histórica, é 

percebido como sendo constituído a partir das constantes interações com o meio 

social. Portanto, o desenvolvimento é socialmente constituído. Inicialmente, este 

ocorre no nível social, ou seja, a partir das relações entre as pessoas, no nível 

interpsicológico, e, só posteriormente, no nível individual ou intrapsicológico 

(VYGOTSKY, 1978 apud DANIELS, 2001). 

Para Vygotsky (1997b) a maturação biológica da criança é um aspecto 

secundário no desenvolvimento do comportamento humano, pois que ele depende 

da sua interação com a cultura.  

Segundo esse mesmo autor, existem no ser humano dois conjuntos de 

funções psicológicas. O primeiro, denominado de funções psicológicas elementares 

tem origem no funcionamento biológico, como por exemplo, o reflexo. E o segundo, 

nomeado de funções psicológicas superiores que emergem, fundamentalmente, nas 
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relações sociais, sendo mediadas pelo uso de signos e pela ação das pessoas. 

Assim, o desenvolvimento intelectual se dá a partir dessas interações com o meio 

social, que, conforme dita acima, são sempre mediadas pelo uso de signos e pela 

ação do outro, que indica, demarca e atribui significado à própria realidade.  

Em termos genéricos, estamos entendendo mediação como elemento 

primordial na relação entre as pessoas, pois os mediadores são meios pelos quais a 

criança age sobre os fatores sociais, culturais e históricos, sofrendo a ação deles, ou 

seja, ao mesmo tempo em que a criança transforma o seu meio, também transforma 

a si mesmo, adquirindo novas experiências. Em se tratando de crianças com 

deficiência, de acordo com pesquisas realizadas (MARTINS, L. 1999b; STAINBACK, 

S.; SATINBACK, W., 1999), pode ser observado o progresso dessas crianças 

quando estão em interação com outras crianças, que as desafiam a avançar. 

Segundo Vygotsky (1997b), a criança apresenta dois níveis de 

desenvolvimento, o primeiro é o real, e compreende as ações que já foram 

internalizadas pela criança, o que ela já aprendeu. O segundo é o que o autor 

chama de potencial, e se refere às capacidades que estão emergindo na criança, 

ou seja, as crianças conseguem realizar algumas tarefas em cooperação e pela 

mediação do outro mais experiente. 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento do pensamento da criança é 

determinado pela linguagem, isto é, pelos instrumentos lingüísticos do pensamento e 

pelas experiências socioculturais adquiridas no dia-a-dia (VYGOTSKY, 1998).  

O momento em que a criança inicia sua fala é considerado, por pais e 

educadores, como um marco no desenvolvimento, pois, de acordo com Vygotsky 

(apud OLIVEIRA, Z. 1998), a emergência das primeiras palavras é imprescindível e 

constitutiva na organização e no funcionamento da mente da criança. 
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No tocante às crianças com síndrome de Down, a linguagem é uma das áreas 

onde se verifica o maior atraso. Freqüentemente, estas crianças apresentam 

dificuldades nas áreas de compreensão, expressão e funcionalidade da linguagem, 

em virtude de diversos fatores, tais como: déficits intelectuais; problemas auditivos, 

em alguns casos; hipotonia dos músculos responsáveis pela articulação e fonação; 

anormalidades na língua e na faringe (MARTINS, L., 2003; PUESCHEL, 1991;). 

Portanto, o desenvolvimento da linguagem torna-se mais lento, acarretando 

dificuldades e limitações, devido às perdas neurossensoriais, e pelas alterações 

dismorfogenéticas12, especialmente, pelo comprometimento intelectual próprio da 

síndrome (MUSTACCHI; PERES, 2000 apud SAAD, 2003).  

Vale ressaltar que a seqüência para aquisição da linguagem é semelhante 

para todas as crianças, o que faz as crianças com síndrome de Down diferentes das 

demais é apenas o tempo que este processo leva para ocorrer. Passam, portanto, 

pelas mesmas fases da comunicação (MARTINS, L., 2003).  

O desenvolvimento global de uma criança que apresenta síndrome de Down é 

similar ao das demais crianças, sendo impulsionado pelas interações entre as 

crianças, adultos e o seu meio físico e social, que ocorrem mediadas pela 

linguagem. Algumas crianças com síndrome de Down,  embora passem pelas 

mesmas etapas de desenvolvimento que as demais crianças sem deficiência, 

apresentam alterações na organização da sua estrutura física e cognitiva. 

Para Vygotsky (1997b), o atraso não afeta, necessariamente, da mesma 

forma todas as crianças, no tocante às funções cognitivas. Ele entende que a 

criança com algum tipo de deficiência não é, simplesmente, menos desenvolvida que 

a criança normal, mas que é desenvolvida de outro modo. A especificidade da 

                                                 
12 Deformidade genética (FERREIRA, 2000). 
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estrutura orgânica e psicológica, o tipo de desenvolvimento e de personalidade é o 

que as diferenciam, e não apenas as proporções qualitativas. O déficit no progresso 

ocasiona um atraso na inteligência e na personalidade, refletindo-se na capacidade 

de aprender, no desempenho na vida e nas relações interpessoais.  

Nesse sentido, não podemos partir do pressuposto de que todas as crianças 

que apresentam síndrome de Down têm as mesmas necessidades e 

potencialidades. Devido à alteração dos processos cognitivos e sensoriais, 

especificamente, percebemos que umas funções desaparecem ou se retardam muito 

no desenvolvimento, enquanto que outras ainda se desenvolvem de um modo 

compensador, sob a influência da atividade independente e do ensino, que, por sua 

vez, influem sobre o psíquico e a personalidade da criança com deficiência mental 

(VYGOTSKY, 1997b).  

Portanto, quando a criança com síndrome de Down está em interação com 

crianças sem esse tipo de alteração cromossômica, esses relacionamentos 

permitem, a ambas, uma aprendizagem significativa, que impulsionará o 

desenvolvimento. 

Podemos dizer que o desenvolvimento, numa abordagem interacionista, é 

entendido como fruto das interações que se estabelecem entre as pessoas que 

aprendem e os outros, que se configuram como mediadores, podendo ser 

professores, pais e os próprios colegas. 

Atualmente, busca-se atender às reais necessidades das crianças com 

síndrome de Down, para que possam desenvolver seu potencial, pois, conforme 

situa Macêdo (2002, p. 25), 
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[...] ouvimos falar em crianças e jovens com síndrome de Down que brincam, 
estudam, pintam, dramatizam, dançam, namoram, exercem sua sexualidade, 
trabalham, casam, discutem sua própria condição e as limitações pessoais e 
sociais a ela relacionadas. 

 

 

A autora ressalta, porém, que estas vitórias não são, na realidade, alcançadas 

por todas as pessoas com síndrome de Down, pois muitos ainda não obtiveram a 

oportunidade de vivenciá-las. A muitos familiares e a muitos profissionais ainda falta 

a confiança na capacidade que essas pessoas têm de avançar e se integrar no meio 

onde vivem, de acordo com suas condições.  

Atualmente, busca-se não classificar as pessoas com síndrome de Down, 

como anteriormente era feito, pois, apesar de uma das características desta 

síndrome ser a deficiência mental, não podemos determinar qual será o seu limite de 

desenvolvimento.  

Os diagnósticos que eram realizados a partir dos testes de QI - que limitavam 

as pessoas, de uma maneira geral – muitas vezes não condiziam com a real 

capacidade intelectual dos que apresentam a síndrome de Down. A este respeito, 

Casarin (1997, p. 284) salienta que 

 

 

Não há instrumentos específicos de avaliação psicológica para a pessoa 
com síndrome de Down, de forma que o procedimento é o mesmo 
utilizado para as outras pessoas. A diferença situa-se na interpretação dos 
resultados, que devem considerar as alterações presentes na síndrome. 

 

 

É fundamental, portanto, que se dê oportunidades para que as crianças com 

esta síndrome possam mostrar seu potencial e, para isto, é necessário que 
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deixemos de lado a idéia que prevaleceu por muito tempo, de que eram seres 

inferiores, incapazes de aprender e de se incluir na sociedade. 

Para fins deste trabalho, passaremos a detalhar, no Capítulo 3, alguns 

aspectos sobre a educação infantil no contexto brasileiro, pois é nesse nível de 

ensino que ocorreu a nossa investigação.   
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3 – A CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Uma coisa a gente aprende: 

Que o outro é como Eu: 
- Chora, ri, ama e sente. 

                                                                      Paulo C. Moura (apud 
FAGUNDES, 2003, P.27)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Desenho realizado espontaneamente pela criança Ab do nível V, retratando os colegas At 
e Gb. Esse último é uma criança com síndrome de Down que estuda em outra sala de aula. 
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3.1 – A EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

A criança, a partir da convivência na escola, apresenta mudanças 

qualitativas na percepção sobre si mesma e sobre os outros, assim como na 

maneira de atuar nesse novo meio social.  

Diante disto, entendemos que, conhecer melhor alguns aspectos 

relacionados à escola e às relações sociais que as crianças estabelecem neste 

espaço, principalmente na educação infantil, é imprescindível ao nosso estudo 

sobre as interações entre crianças com síndrome de Down e seus colegas de 

classe. 

A educação, de acordo com Vygotsky (apud TUDGE, 1996), deve ser 

entendida não apenas como o desenvolvimento do potencial individual, mas como 

expressão histórica e crescimento da cultura humana, que ocorrem na interação 

das pessoas desde seu nascimento, ou seja,  

 

 

[...] as capacidades e funções mentais formadas no processo de 
desenvolvimento histórico-social se reproduzem nos indivíduos mediante 
um processo de aquisição durante a vida, e não devido à ação da herança 
biológica [...] (LURIA, 1977, p. 109).  

 

 

Todas as interações, portanto, oferecem oportunidades para que as 

pessoas aprendam mais sobre o mundo em que vivem.   
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3.1.1 – O percurso histórico e o amparo legal 

 

A história da educação infantil, no Brasil, tem acompanhado, de certa forma, o 

percurso histórico dessa área no mundo, apresentando, em alguns momentos, 

características que lhes são próprias. Este nível de ensino surgiu, inicialmente, com 

um caráter assistencialista e, apenas nos meados do Século XIX, passou a ser 

atribuída ao mesmo uma função de educação. 

Na Idade Média, a criança era considerada um adulto em miniatura, que 

deveria executar as mesmas atividades desenvolvidas pelos mais velhos. Possuíam, 

também, baixa expectativa de vida, entre outras causas, devido às precárias 

condições de sobrevivência (FARIA apud FAZOLO, 1997). 

No período da Idade Moderna, com a Revolução Industrial, o Iluminismo e a 

constituição de Estados laicos, ocorreram modificações sociais e intelectuais que 

possibilitaram uma mudança de concepção sobre a criança. Esta passa a ser vista 

como um ser frágil e incompleto. Nesse período histórico, surgem as primeiras 

propostas de educação infantil, que atendiam à sociedade burguesa, pois era 

entendido que as crianças desse grupo social precisavam ser cuidadas e 

escolarizadas.  

Posteriormente, esse atendimento foi estendido às classes populares. No 

entanto, eram formadas classes separadas, surgindo o denominado ensino de rico e 

o ensino de pobre. Ainda na Idade Moderna surgiram algumas creches que 

abrigavam os filhos de mães que trabalhavam na indústria (FARIA apud FAZOLO, 

1997). 

A partir da fragmentação social, a escola tornou-se deficiente em muitos 

aspectos, e, para suprir suas necessidades, foi criada uma educação compensatória 
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que começou no século XIX, com Pestalozzi, Froebel e Montessori. A educação pré-

escolar era percebida, por esses pensadores, como uma forma de superar a 

pobreza, a miséria e a negligência das famílias (OLIVEIRA, Z. 2002).  

A educação infantil começou a ser reconhecida como uma necessidade, tanto 

na Europa quanto nos Estados Unidos, durante a depressão de 1930. Tinha como 

principal objetivo garantir emprego a professores, enfermeiros e a outros 

profissionais e, simultaneamente, favorecer a nutrição, proteção e um ambiente 

saudável e emocionalmente estável para crianças carentes, que se encontravam 

numa faixa etária de 2 a 5 anos de idade. 

No Brasil, depois da proclamação da República, alguns grupos e entidades 

sociais, a fim de diminuir a apatia quanto aos problemas da criança, tiveram como 

objetivo elaborar leis que: regulassem a vida e a saúde dos recém-nascidos; 

atendessem às crianças pobres, doentes, defeituosas, maltratadas e abandonadas; 

criassem maternidades, creches e jardins de infância (KRAMER, 1992). 

As creches atendiam aos filhos das mulheres que trabalhavam na indústria e 

como empregadas domésticas, porém esse atendimento se referia apenas à 

alimentação, higiene e segurança física. 

Na década de 70, devido à evasão escolar e ao alto número de repetência de 

crianças advindas de classes sociais mais desfavorecidas, foi instituída a educação 

pré-escolar para atender às crianças de 4 a 6 anos, como o objetivo de suprir as 

suas necessidades culturais. No entanto, a maioria dessas instituições públicas 

prestava um atendimento de cunho assistencialista, enquanto que as instituições 

privadas ofertavam um atendimento educativo voltado para o desenvolvimento dos 

aspectos cognitivos, sociais e emocionais. 
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Foi apenas na Constituição de 1988 que as creches e a educação pré-escolar 

foram incluídas na política educacional, assumindo uma concepção pedagógica. 

Nesse sentido, a educação passou a ser vista como um direito de toda criança de 0 

a 6 anos, sendo dever do estado oferecê-la.  

Esse direito é reafirmado, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB, Lei nº 9.394/96, em seu artigo 29, quando afirma, que a educação infantil, 

que corresponde a primeira etapa da educação básica, tem por finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade 

(BRASIL, 2004a). 

A educação infantil deverá ser oferecida para crianças de até 3 anos de 

idade, em creches ou entidades equivalentes, e para crianças de 4 a 6 anos em 

instituições denominadas pré-escolar (BRASIL, 2004a). 

 

 

3.1.2 - O papel da educação infantil 

 

Nos últimos anos, vem se percebendo a crescente expansão da educação 

infantil em todo mundo, sendo esse crescimento, entre outros aspectos, fruto da 

intensificação urbana e da participação da mulher no mercado de trabalho. Por outro 

lado, a própria sociedade começa a perceber a importância das experiências infantis 

e, conseqüentemente, a necessidade de investir na educação institucional (BRASIL, 

1998). 

Desde o nascimento dos filhos, os pais se preocupam com a educação, com 

a importância que a escola exerce na vida da criança. Interrogam-se sempre, entre 
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outros aspectos, sobre que critérios utilizar para escolha da escola e a partir de que 

idade deve se iniciar a escolarização. Esses aspectos ainda são mais ressaltados 

em se tratando de filhos com alguma necessidade especial, pois, por um lado surge 

a instituição especializada com toda uma oferta de atendimento específico e, por 

outro, a escola regular que está  começando a aprender a trabalhar com a 

diversidade. 

Antes mesmo da entrada da criança com deficiência na escola, ela necessita 

participar de programas de intervenção precoce, desenvolvidos por uma equipe 

multifuncional, envolvendo pedagogos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

entre outros profissionais. Este programa é organizado de acordo com as 

necessidades de cada criança, para que ela tenha seu desenvolvimento potencial 

ampliado. A estimulação precoce (ou essencial, como também é denominada) deve 

ser ministrada desde o nascimento e se estender, aproximadamente, até 5 ou 6 

anos de idade, tendo como finalidade proporcionar maior desenvolvimento das 

capacidades da criança, e uma melhor inserção no meio familiar, escolar e social. 

Visa, portanto, conhecer e ampliar as possibilidades de cada criança para que esta 

não fique, significativamente, em desvantagem em relação à criança considerada 

dentro dos padrões da normalidade (MARDOMINGO, 1995). 

As escolas de educação infantil também desempenham um papel essencial 

na vida dessas crianças durante os primeiros anos de sua formação. É nesse 

período que as crianças adquirem hábitos, atitudes, maior autonomia, bem como 

formam conceitos (BRASIL, 1998). Portanto, nessa fase de desenvolvimento, as 

experiências com outras crianças, tornam-se essenciais. 

Conforme afirma Delors (1999), compete à escola fornecer ajuda e 

orientações às crianças que apresentam necessidades especiais, de modo que 
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essas crianças possam desenvolver suas potencialidades, apesar das dificuldades 

de aprendizagem que apresentam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 04: Passeio ciclístico pelo Campus Universitário 
(Fonte: NEI, 2005) 

 

 

Atualmente, a sociedade expõe, cada vez mais, a necessidade das crianças 

serem colocadas o mais cedo possível em instituições de educação infantil. Isto 

decorre do fato de que, ao ingressarem na escola, as crianças se deparam com um 

espaço com características próprias, com objetos específicos e com uma estrutura 

diversa da familiar (OLIVEIRA, Z. 1998), e assim, “uma escolarização iniciada cedo 

pode contribuir para a igualdade de oportunidade, ajudando a criança a superar 

dificuldades” (DELORS, 1999, p. 129).  



 102

A partir de definições da Lei nº 9.394/96, o sistema educativo brasileiro é 

dividido em etapas de ensino, indo desde a educação infantil até o ensino superior. 

A etapa obrigatória corresponde ao Ensino Fundamental e Médio. Assim, todos os 

alunos com idade entre 6 e 16 anos, independente de suas características pessoais, 

devem estar na escola.  

Apesar da Educação Infantil ser definida como etapa inicial da educação 

básica e se destinar, à criança de 0 aos 6 anos de idade, o seu ingresso na escola 

nesta fase não é obrigatório. De igual modo, este nível de ensino não é oferecido a 

todas as crianças nas escolas públicas (BRASIL, 2004a).  

A educação infantil, igualmente, deve oferecer a todas as crianças subsídios 

para o desenvolvimento social e pedagógico, bem como possibilitar as devidas 

adaptações, como resposta às suas necessidades, quando se fizerem necessárias.  

A educação infantil tem como objetivo primordial o desenvolvimento integral 

da criança. Ou seja, devem ser proporcionadas a ela condições para a apreensão e 

a compreensão do mundo, visando à comunicação, à aquisição de conhecimentos, à 

troca de experiências, entre outros aspectos. Assim, as atividades realizadas 

enriquecem as experiências infantis e o contato com o outro (UNESCO, 1999). 

Cabe à educação infantil, portanto, fornecer conjuntamente dois tipos de 

atendimento: o educar e o cuidar. 

O sentido de educar, de acordo com Brasil (1998, p. 23), significa  

 

 

[...] propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 
orientadas de forma integradas e que possam contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e 
estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e 
confiança, e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da 
realidade social e cultural. 
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Neste sentido, a educação no nível da educação infantil deverá proporcionar 

o desenvolvimento integral da criança, como a aprendizagem de conhecimentos 

sistematizados, o desenvolvimento de hábitos e atitudes, contribuindo dessa 

maneira para formação de crianças felizes.  

No que diz respeito ao cuidar, Brasil (1998) informa que o cuidado se refere à 

ajuda fornecida à criança com a intenção de fazê-la desenvolver-se como ser 

humano. Nesse ato, estão implicados, principalmente, a necessidade de se 

considerar as carências afetiva, social, orgânica e cognitiva da criança, bem como 

de dar-lhe atenção, compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo 

às suas especificidades, como uma pessoa que está em contínuo desenvolvimento.  

Passaremos, a partir deste momento, a falar um pouco sobre as crianças e os 

profissionais, que são protagonistas desse processo, e sobre os princípios e 

objetivos da educação infantil. 

 

 

a) A criança 

 

Atualmente, a criança é percebida como um ser humano único, sujeito 

histórico e social que necessita fazer parte de uma instituição familiar que o acolha, 

dando-lhe carinho, amor e educação.  

A criança possui uma natureza singular que a caracteriza como ser que sente, 

pensa e age no mundo de um jeito próprio. Portanto, a partir das interações que 

estabelecem desde cedo (por exemplo, por meio de brincadeiras), elas explicitam as 

condições de vida a que estão submetidas, seus desejos e anseios. Nesse sentido, 
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o conhecimento é constituído a partir dessas relações que se estabelecem com o 

meio e com o outro (VYGOTSKY, 1997a; BRASIL, 1998). 

As crianças com necessidades especiais têm, também, direito a estar na 

escola de educação infantil, segundo nos afirma a LDB, no seu capítulo V, da 

Educação Especial, parágrafo 3º, quando estabelece que a “oferta da educação 

especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis 

anos, durante a educação infantil” (BRASIL, 2004b, p. 119). Destaca, ainda, que 

esta deve ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino, ou seja, deve ser 

dado o direito às crianças com necessidades especiais de conviverem com as 

demais crianças de sua faixa etária, no ambiente da escola comum.  

Aprender a conviver com outras pessoas com habilidades e competências 

diferentes é, pois, uma condição necessária para o desenvolvimento de valores 

éticos, tais como: respeito ao outro, compreensão do sentido da igualdade, 

solidariedade e cooperação. 

Segundo Vygotsky (1997b), o desenvolvimento é um processo, em que o 

mundo social influencia no desenvolvimento desde o princípio da vida. Para as 

crianças com deficiência, a convivência com outras crianças pode favorecer o 

desenvolvimento e a aprendizagem, permitindo a formação de vínculos afetivos e 

sociais entre elas. Segundo Ribeiro (1997), é através da percepção das 

semelhanças e diferenças  com os outros membros do grupo, que a criança vai 

construindo a sua individualidade e se diferenciando do outro.  

Assim, quanto mais cedo a criança entrar na escola, maior será seu 

desenvolvimento, uma vez que esse depende da convivência que estabelece com 

os outros membros do grupo. Questionamo-nos, então, como vem se processando o 

atendimento educacional às crianças com necessidades especiais, neste nível de 
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ensino, no Brasil, especialmente no que diz respeito às crianças com deficiência 

mental. 

Segundo dados do último Censo demográfico (2000) realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira está estimada 

em, aproximadamente, 184.759.235 habitantes. Destes, cerca de 24,6 milhões 

apresentam algum tipo de deficiência, o que corresponde a 14,5% da população 

nacional, e 8,3% possuem deficiência mental (ou seja, aproximadamente 15.335.016 

brasileiros apresentam déficits cognitivos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Proporção de pessoas com deficiência na população do Brasil 

GRÁFICO 1 

 

É importante salientar, porém, que, conforme dados do último Censo Escolar 

realizado em 2004, dos alunos com necessidades educativas especiais atendidos no 

país, nos vários níveis de ensino, 51,8% apresentavam deficiência mental - cerca de 

291.544 pessoas. Este dado pode ser visualizado através do Gráfico 2, que situa a 

matrícula por tipo de necessidade especial (BRASIL, 2005). 

85,5%
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Pessoas com deficiência
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Distribuição de matrícula por tipo de Necessidade Educacional Especial em 2004 

GRÁFICO 2 

 

Com relação ao atendimento no nível de educação infantil, que compreende a 

creche e a pré-escola, não conseguimos obter, nos documentos analisados, o 

percentual de atendimento, relativo ao ano de 2004, nesse campo educacional. 

Porém, se levarmos em consideração dados do MEC relativos a 2000, cerca de 30% 

dos alunos que apresentavam deficiência mental estavam inseridos nesse nível de 

ensino, como podemos visualizar no Gráfico 3. 

0,3%

22,9%

7,1%
6,6%

3,5%

59,6%

Creche

Pré-escolar

Ens.
Fundamental
Ens. Médio

EJA

Outros

  

Matrícula de alunos com deficiência mental, por nível de ensino em 2000 

GRÁFICO 3 
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Podemos observar, ainda, que esse atendimento ocorre, na maioria dos 

casos, em modalidades especializadas. Inicialmente, por meio da oferta de 

estimulação precoce e posteriormente, através de serviços educacionais ministrados 

em escolas ou classes especiais. 

É importante, porém, que tais crianças tenham acesso à escola, desde a mais 

tenra idade, para que possam, entre outros aspectos - conviver com a diversidade 

humana, aprendendo a se relacionar com o outro, e tendo, também,  melhores 

oportunidades para apropriação de conhecimentos.  

Para tanto, necessário se faz que a escola as veja, primeiramente, como 

crianças, para – só então – compreendê-las em suas singularidades e investir nos 

aspectos que influenciam o seu desenvolvimento. Não podemos perder de vista que 

as suas necessidades sociais, psicológicas e educacionais são semelhantes às de 

todas as crianças e podem ser satisfeitas da mesma maneira ou com algumas 

adaptações (TELFORD, 1983). 

 

 

b) Os profissionais 

 

No tocante, à atuação dos profissionais para atenderem às crianças, no nível 

de educação infantil, a Lei 9.394/96, no artigo 62, título VI, dispõe que a 

 

 

formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
instituições superiores de educação, admitida, como formação mínima para 
o exercício do magistério na educação infantil e nas primeiras quatro séries 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal 
(Brasil, 2004b, p. 120).    
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Nesse sentido, percebemos quanto é importante a atuação desses 

profissionais na educação infantil, uma vez que compreende o período importante de 

desenvolvimento da criança. 

A atuação junto a essas crianças exige do professor uma formação ampla e 

um atendimento que abrange, desde cuidados básicos essenciais até aspectos 

específicos das diferentes áreas do conhecimento (BRASIL, 1998). 

Esses profissionais precisam se perceber, nesse processo, também como 

aprendizes, refletindo sobre a sua prática, debatendo com outros profissionais e 

mantendo diálogo com as famílias, com o intuito de buscar informações necessárias 

para o desenvolvimento do seu trabalho. Através da observação, do registro, do 

planejamento e da avaliação, os docentes podem avaliar a sua prática, a fim de 

aprimorar a atuação junto às crianças. 

É importante que os professores, nesse nível de ensino, desenvolvam 

atividades levando em consideração valores, crenças e princípios básicos, a fim de 

possibilitar experiências de aprendizagem positivas para todas as crianças que 

apresentam ou não a síndrome de Down. 

 

 

c) Os princípios e objetivos da Educação Infantil para o século XXI 

 

No final da década de 90 foi elaborado um documento, organizado em três 

volumes, intitulado Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCN 

(BRASIL, 1998).  Este documento tem como finalidade contribuir com as políticas e 

programas de educação infantil, traçando princípios básicos para essa etapa da 
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educação, bem como fornecendo orientações básicas a docentes e técnicos que 

trabalham neste nível de ensino. 

Segundo o RCN (BRASIL, 1998), para que se tenha qualidade nas 

experiências vivenciadas pelas crianças na escola, com vistas a se promover o 

exercício da cidadania na educação infantil, é necessário seguir alguns princípios, 

tais como: 

 Respeito à dignidade e aos direitos das crianças, considerando suas 

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas e religiosa; 

 Direito de toda criança a brincar, como forma particular de expressão, 

pensamento, interação e comunicação infantil; 

 Acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à 

interação social, ao pensamento, à ética e à estética; 

 Socialização das crianças, por meio de sua participação e inserção nas 

mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de nenhuma espécie; 

 Atendimento dos cuidados essenciais, associados à sobrevivência e ao 

desenvolvimento de sua identidade. 

 

 

Esses princípios evidenciam a importância do nível da educação infantil 

para as crianças. Nesse sentido, as práticas educativas consideram o significado da 

infância e suas formas particulares de pensar, agir e sentir o mundo, revelando as 

formas como os conhecimentos são construídos, como valores morais são 

apreendidos e como são estabelecidas as trocas sociais entre as próprias crianças e 

os adultos que as cercam. 



 110

Os objetivos gerais da educação infantil devem permitir, entre outros 

aspectos, que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades: 

 

 Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas 

limitações; 

 Descobrir e conhecer suas potencialidades e seus limites; 

 Estabelecer vínculos afetivos e sociais com adultos e crianças, 

fortalecendo sua auto-estima; 

 Estabelecer e ampliar, cada vez mais, as relações sociais, respeitando a 

diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

 Observar e explorar o ambiente percebendo-se como integrante, 

dependente e agente transformador do meio; 

 Brincar explorando seus sentimentos, pensamentos, desejos e 

necessidades; (BRASIL, 1998, p.63). 

 

 

A partir desses objetivos propostos pelo RCN, a escola deve organizar-se de 

maneira a atender a todas as crianças, sem distinção e, conseqüentemente, fazê-las 

se desenvolverem de maneira satisfatória, atendendo – quando se fizer necessário – 

às suas necessidades básicas. 
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3.2 – A Importância das interações 

 

De acordo com Freire (1999), ninguém educa ninguém, ninguém se educa 

sozinho, mas a educação é o resultado das trocas e partilhas na convivência com as 

pessoas. É nesse sentido que percebemos a necessidade de se investigar, no 

processo de educação inclusiva, esta reciprocidade de influências que acontecem 

no dia-a-dia da escola. Sabemos que as interações são uma fonte de 

enriquecimento mútuo permanente, que concretiza e dá sentido ao ensino e à 

aprendizagem.  

Entendemos que a entrada da criança na escola evidencia mudanças 

qualitativas na percepção sobre si mesma, bem como na própria maneira de 

interagir em um meio social até então desconhecido. Quando nos referimos a uma 

criança com síndrome de Down percebemos que, na maioria das vezes, cria-se uma 

vasta gama de expectativas em relação a ela. Muitos pensam que não vai conseguir 

se socializar, aprender os conteúdos sistematizados, aprender a ler, escrever, 

contar, entre outros aspectos. 

No entanto, algumas pesquisas evidenciam que essas pessoas podem se 

desenvolver satisfatoriamente, dentro de um ritmo próprio. Reconhece-se, embora 

ainda que lentamente, que aprendem a ler, a escrever, a realizar operações 

matemáticas, a locomover-se sozinhas, ainda, que algumas viajam, trabalham, 

enfim, podem ser orientadas a viver em sociedade e a exercer os seus direitos 

(MARTINS, L., 2003; MACÊDO, 2002; PUESCHEL, 1993). 

De acordo com Santos, B. (2003), muitos estudos relacionados à questão das 

interações se voltavam para a relação entre professor e aluno, pois se considerava 

que este era o principal mecanismo da ação educativa. As interações entre os 
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alunos eram consideradas como indesejáveis, pois se pensava que essa relação 

prejudicava o rendimento escolar. Atualmente, tal idéia vem se modificando, sendo a 

interação percebida como um elemento essencial para o desenvolvimento 

acadêmico e social de todos os alunos. E aqueles que, antes, eram vistos como 

receptores passivos, podem assumir um papel ativo, sendo considerados como 

pessoas que constroem seu conhecimento junto com as outras. 

De acordo com Stainback, S. e Stainback, W. (1999), a questão da 

colaboração emergiu na década de 1960. Inicialmente, surgiu em decorrência da 

preocupação de alguns professores de escolas norte-americanas em melhorar o 

relacionamento entre eles e, conseqüentemente, em aprimorar a educação, quanto 

à elaboração e a modificação do currículo. Nas décadas de 70 e 80, a prática da 

colaboração foi expandida aos alunos, sendo percebida a importância da 

colaboração dos mesmos junto aos professores, bem como aos próprios colegas.  A 

partir da busca de uma educação de qualidade para todos os alunos, independente 

de suas condições físicas ou sociais, é que a colaboração tornou-se um princípio 

essencial para a eficiência da escola. 

O princípio da colaboração permite uma ação recíproca, de uns com os 

outros, assim, todos se relacionam nas suas diferenças sem se estabelecer a 

exclusão. O apoio prestado pelo companheiro pode contribuir significativamente 

para a constituição de novos conhecimentos, de forma democrática e autônoma. 
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3.2.1 – As interações entre as crianças 

  

De modo geral, as crianças interagem desde o nascimento, seja com o pai, a 

mãe, os irmãos, ou com outras pessoas com quem convivem, e, assim, são seres 

estimulados a crescer e a se desenvolver. No tocante à criança com síndrome de 

Down, esta também necessita ser estimulada a interagir para que, dessa forma, se 

desenvolva. Contudo, como apresenta um comprometimento em algumas áreas, em 

decorrência da síndrome, a estimulação adequada é algo que se torna indispensável 

o mais cedo possível.  

A entrada da criança com síndrome de Down na escola regular, nesse nível 

de ensino, possibilitará à mesma uma vivência com outras pessoas de sua faixa 

etária, em um ambiente comum, desde as primeiras etapas de sua vida. Este 

contato direto com outras crianças, favorecerá o desenvolvimento de interações 

ricas e variadas, que não seriam possíveis às crianças com síndrome de Down se 

estivessem segregadas em instituições especializadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 05: Festividades da Semana da Criança 

(Fonte: NEI, 2005) 
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As crianças consideradas dentro dos padrões da normalidade podem, ou não, 

desempenhar papel fundamental no desenvolvimento de competências sociais e 

cognitivas de seus colegas com síndrome de Down, bem como, agir como suporte 

emocional para que essas crianças possam explorar o mundo que a cerca. Ou seja, 

estes parceiros sociais podem auxiliar no desenvolvimento dessas crianças, pois 

lhes fornecem orientações e reforçam modelos positivos, desafiando-as a avançar, 

ao contrário do que acontece com os seus pares que apresentam o mesmo tipo de 

comprometimento, quando em um ambiente escolar segregativo (LEITÃO, 2000). 

Segundo afirma este autor, as crianças com síndrome de Down seguem as 

mesmas etapas de desenvolvimento das crianças sem essa alteração genética. 

Como já situamos, a diferença se apresenta quando são comparadas em termos de 

desempenho, evidenciando menos competências sociais que seus pares sem 

deficiência.  

O compartilhamento, com os seus pares não deficientes, de atividades 

diversas em ambientes comuns de ensino, as ajuda a se sentirem mais competentes 

e capazes, proporcionando-lhes uma imagem positiva de si mesmas 

(MARDOMINGO, 1995).  

É reconhecido, atualmente, que a partir das interações, as pessoas 

desenvolvem a amizade, aprendem a trabalhar em grupo, a compreender, a 

respeitar e a conviver com as semelhanças e as diferenças individuais de seus 

pares. Pesquisas comprovam que todos os alunos, independentemente de 

apresentarem ou não deficiência, precisam de interações com professores e, em 

especial, com os colegas, para que desenvolvam mais facilmente habilidades 

pessoais, sociais e cognitivas (STAINBACK, S.; STAINBACK, W. 1999).  
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Estamos considerando interações como as diferentes formas de sentir,  de 

expressar e comunicar a realidade pelas crianças, que resultam em respostas 

diversas. Por meio das interações, as crianças se desenvolvem socialmente, através 

dos conflitos e negociações de sentimentos, idéias e soluções de problemas que 

surgem no dia-a-dia. Esses são alguns dos elementos indispensáveis nesse 

processo (BRASIL, 1998). 

Numa perspectiva sócio-histórica, as interações entre professor/aluno e 

aluno/aluno são assimétricas, pois cada indivíduo se diferencia em diversos 

sentidos. Embora participem de um mesmo contexto social, os relacionamentos 

entre os pares - que na maioria das vezes ocorrem de maneira espontânea - se 

diferenciam em diversos sentidos. Por meio das interações podemos perceber que 

não existe um grupo homogêneo, mas que a heterogeneidade é fundamental neste 

processo (VYGOTSKY, 1997a).  

No entanto, não podemos esquecer que, por si só, as interações não 

garantem a construção do conhecimento sistematizado, nem os relacionamentos 

positivos entre os alunos. Portanto, percebemos como necessária a mediação do 

professor em alguns momentos, assim como a sua intervenção e o seu incentivo 

para a ampliação e solidificação desses relacionamentos.  

Segundo Delors (1999), a educação tem como objetivo transmitir 

conhecimentos construídos ao longo da história e, por outro lado, levar as pessoas a 

tomarem consciência das suas semelhanças e diferenças, bem como da relação de 

interdependência com o outro. Assim, essa dupla aprendizagem deve ser 

incentivada, desde a mais tenra idade.  

Historicamente, os alunos com deficiência foram excluídos e privados não 

apenas da convivência com alunos normais, mas também, dos programas 
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acadêmicos e de outras atividades inerentes à vida escolar (por exemplo: da 

participação em festas, em jogos escolares e em eventos em geral).  

Villa e Thousand (1999) destacam que, em algumas escolas americanas, os 

próprios alunos são incentivados a mudar esta realidade, estabelecendo redes de 

apoio13 aos colegas que apresentam necessidades especiais, como podemos 

observar no depoimento a seguir: 

 

 

o apoio dos colegas é um monte de garotos lutando juntos para derrubar as 
barreiras que a sociedade construiu, apoiada na idéia que o público tem 
sobre o que é a norma. Os professores e os colegas precisam ser 
treinados: eles precisam compreender que o objetivo do apoio dos colegas 
não é acadêmico e competitivo. O objetivo é participar, conhecer pessoas 
novas, aprender a derrubar as barreiras (BUDELMANN, 1987 apud VILLA; 
THOUSAND, 1999, p.213). 

 

 

Os alunos, de forma geral, enfatizam, também, a importância de se ter grupos 

de colegas para atuar junto aos que apresentam necessidades especiais, em 

atividades diversas: escolares, sociais e comunitárias. Esses grupos reúnem-se 

periodicamente com outros colegas e com professores para receber informações 

sobre as deficiências ou para discutir como atuar frente às dificuldades dos seus 

colegas, por exemplo, para saber como se comportar diante de um colega surdo e 

como podem melhor apoiá-los.  

Essa variedade de apoios é ilimitada, pois os colegas podem ajudar na 

adaptação, locomoção e acessibilidade dos alunos com deficiência, conversando 

com professores e com outros alunos sobre os desafios enfrentados diariamente 

pelo colega com necessidades educativas especiais. Por exemplo, um colega pode 
                                                 
13  Tipo de apoio em que colegas da turma ajudam voluntariamente um outro colega a participar das 
atividades escolares e extra-escolares. 
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ajudar outro que apresente uma deficiência física a subir e a descer do ônibus, a 

andar pelos corredores da escola, e, também, a requerer da escola que sejam 

colocadas rampas adequadas e banheiros adaptados, entre outras alterações 

necessárias para favorecer a permanência, com qualidade, desse aluno no ambiente 

escolar e social. 

O apoio dos colegas é, portanto, fundamental para a permanência do aluno 

deficiente na escola, porque, com isto, este aluno começa a ser visto como ser único 

e dotado de potencialidades. Este aspecto é extremamente relevante, 

principalmente no caso daqueles alunos para os quais as experiências anteriores se 

restringiram à escola ou à classe especial. Entretanto, Van der Klift (1994, apud 

VILLA; THOUSAND, 1999, p. 214-215) salienta que não basta reunir as crianças e 

incentivar o apoio com um sentido assistencialista, pois  

 

 

[..] evidentemente, não há nada de errado com a ajuda; os amigos 
freqüentemente ajudam uns aos outros. Entretanto, é essencial reconhecer 
que a ajuda não é, nem pode ser a base da amizade. Precisamos tomar 
cuidado para não enfatizar demais o aspecto atendente-atendido de um 
relacionamento... Compreendendo isso, podemos reconhecer [...] que não 
somos,  nem precisamos ser, feiticeiros da amizade.  

 

 

 

A amizade, na realidade, acontece naturalmente a partir da convivência. 

Portanto, desenvolver amizades significa viver, conviver e aprender junto. Implica em 

intencionalidade, participação e, acima de tudo, em inclusão. 

Segundo Bishop, Jubala, Stainback, S. e Stainback, W. (1999, p. 193), as 

amizades variam desde 
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[..] eventos simples e de curto prazo, como dizer alô no corredor [...] até 
relacionamentos mais complexos e de longo prazo, em que dois ou mais 
alunos “se reúnem”, interagem socialmente e ajudam e assistem um ao 
outro, espontaneamente, dentro e fora da escola. 

 

 

Grenot–Scheyer (1989, apud BISHOP, JUBALA, STAINBACK E STAINBACK, 

1999), por sua vez, acredita que a amizade é um “vínculo entre dois indivíduos que é 

caracterizado pela preferência mútua de um pelo outro [...] uma capacidade para 

envolver-se em interações sociais, e por terem interações que duram algum tempo”.  

Para as crianças que apresentam déficits mais acentuados, o que mais 

importa é a oportunidade de adquirir habilidades sociais através da inclusão, pois, 

segundo Karagiannis, Stainback, S. e Stainback, W. (1999, p.23), “embora uma 

criança com deficiência possa não ser capaz de absorver todo o currículo da 

educação regular, ela pode beneficiar-se das experiências não-acadêmicas no 

âmbito educacional”. 

Salientamos, também, que, quanto mais tempo os alunos com deficiência 

passarem em ambientes inclusivos, melhor será seu desempenho nos campos 

educacional, social e ocupacional. 

Nas classes regulares, todos os alunos são enriquecidos por terem a 

oportunidade de aprender uns com os outros, de cuidar uns dos outros e de 

desenvolver atitudes, habilidades e valores importantes, contribuindo - como futuros 

cidadãos - para que a sociedade possa ser menos preconceituosa e busque apoiar a 

inclusão de todos, sem distinção.  

Nesse sentido, papel importante pode ser desempenhado pelos colegas não 

deficientes, que, quando bem orientados, se tornam excelentes instrumentos de 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças com deficiência e, em 

especial, da criança que apresenta deficiência mental.  
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Segundo afirma Mantoan (1997, p. 120), 

 

 

[...] a diversidade no meio social e, especialmente, no ambiente escolar, é 
fator determinante do enriquecimento, das trocas, dos intercâmbios 
intelectuais, sociais e culturais que possam ocorrer entre os sujeitos que 
nele interagem. 
 

 

Enfim, a presença das crianças com síndrome de Down na escola regular é 

benéfica não só para esses alunos, mas, quando bem estruturada, favorece a todos: 

professores, especialistas, técnicos, funcionários e pais, por possibilitar o 

desenvolvimento de novas atitudes e relações, que conduzem à quebra de 

preconceitos, estereótipos e estigmas ainda existentes.  

No caso dos professores, eles também são beneficiados com a inclusão, pois, 

a partir do momento que recebem um aluno que apresenta deficiência, precisam 

adquirir novas habilidades acadêmicas e sociais, sendo, portanto, desafiados a se 

atualizarem e a derrubar barreiras atitudinais perante os alunos diferentes, a vê-los 

com um novo olhar (MARTINS, L. 2000).  

De acordo com Tudge (1996), as crianças, de forma geral, agem como 

pessoas mais experientes que contribuem, ajudando os colegas que apresentam 

dificuldades a aprender algumas habilidades. Neste sentido, percebemos que o 

papel que as crianças desempenham na interação é fundamental para o processo 

de desenvolvimento. 

O desenvolvimento acadêmico dos alunos com deficiência e sem deficiência, 

requer oportunidades contínuas de interações sociais, pois estas contribuem de 

maneira significativa, não apenas para o crescimento da auto-estima, mas, também, 

para a conquista do respeito mútuo entre os colegas.  
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As crianças com e sem deficiência beneficiam-se, comumente,  

 

 

da aprendizagem de habilidades específicas nos comportamentos que 
podem melhorar o desenvolvimento das amizades e das interações 
sociais... não é um pré-requisito que os alunos tenham alguma ou todas 
essas habilidades para envolverem-se em uma amizade, mas a 
consciência, o contato e o domínio dessas habilidades podem encorajar um 
grande número de amizades ou melhorar a qualidade das amizades já 
existentes (BISHOP, JUBALA, STAINBACK, S.; STAINBACK, W., 1999, 
p.194/195).  

 

 

Contudo, os professores devem criar situações para que a deficiência do 

aluno não seja evidenciada, mas sim, para que os relacionamentos se estabeleçam, 

contribuindo para que esta seja visto por seu próprio valor. 

Segundo Vygostky (apud TUDGE, 1996, p. 153), “as crianças com 

deficiências, tanto mentais quanto físicas, deviam ser estimuladas a interagir 

amplamente, ao invés de serem educadas apenas em contato com crianças na 

mesma situação”. Isto decorre do fato de que, se a criança com deficiência mental 

for educada separadamente das demais crianças, seu desenvolvimento procederia 

de uma maneira totalmente diferente e não benéfica, levando “inevitavelmente à 

criação de um tipo de pessoa especial”. O autor ressalta, ainda, que colocar a 

criança em ambiente segregado é acentuar o “defeito”14, tornando o que já sabe 

atrofiado, privando a criança de conhecer e de interagir com novas pessoas, 

moldando comportamentos, hábitos e atitudes que só ocorrem nas interações.   

A teoria vygotskyana considera que a interação facilita o desenvolvimento 

cognitivo, na medida em que os alunos trocam experiências, agindo na zona de 

desenvolvimento proximal, no qual ampliam o conhecimento.    

                                                 
14 Termo utilizado no sentido de imperfeição.  
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Conforme atesta Tudge (1996, p.154)  

 

 

o desenvolvimento ontogenético é amplamente dependente das condições 
sociais e culturais da sociedade em que se desenvolveram através do 
tempo, da mesma forma o desenvolvimento microgenético das crianças é 
dependente das interações particulares que elas mantêm com os outros.  
 

 

A colaboração entre pares tem se mostrado eficiente no processo de 

desenvolvimento cognitivo, pois as interações sociais abrem novos caminhos e 

possibilidades para os alunos em geral. Para alguns autores, “qualquer diálogo entre 

pares é uma troca de idéias cooperativas consensual e não autoritária” (TUDGE, 

1996, p.163).  

Segundo Damon e Phelps (1987 apud TUDGE, 1996), devem ser 

considerados os diferentes tipos de interações entre os pares, distinguindo o grau de 

igualdade e o grau de envolvimento mútuo encontrado entre eles. Defendem que o 

tutoramento entre alunos é eficiente para a consolidação dos conhecimentos já 

obtidos, e para o incentivo a novas habilidades.   

De acordo com Strain (1984, apud BISHOP, JUBALA, STAINBACK, S.;  

STAINBACK, W., 1999), as interações entre alunos com deficiência e os não 

deficientes são importantes para todos, principalmente para os primeiros, pois têm 

maior necessidade de desenvolvimento nas áreas cognitivas, da comunicação, 

acadêmica e social, em decorrência das suas próprias condições e da insuficiência 

de estímulos recebidos. 

Pesquisas comprovam que 25 dos 28 estudos realizados por Johnson e 

Johnson (1975), bem como por Slavin (1987), segundo destaca Tudge (1996), sobre 

o processo de interação, evidenciam que as crianças deficientes que se 
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encontravam agrupadas com outras crianças tiveram um rendimento escolar e social 

significativamente superior, em relação às crianças que se encontravam isoladas.  

Tudge (1996) destaca, ainda, alguns estudos soviéticos, confirmando que os 

alunos aprendem mais rapidamente e com mais qualidade (por exemplo, conceitos 

históricos, habilidades, atitudes e normas) quando são apoiados pelos colegas, em 

especial, quando são mediados pelo outro mais experiente. Portanto, a mediação 

com um parceiro mais experiente, vem sendo percebido como eficiente no incentivo 

ao desenvolvimento cognitivo. Pois, conforme nos afirma Vygotsky (1997b), o 

desenvolvimento infantil é dependente das interações particulares que estabelecem 

uns com os outros. 

Segundo Vayer e Roncin (1989), as crianças naturalmente mostram uma 

tendência de se aproximar uma das outras. No caso de interações entre crianças 

deficientes e não deficientes, a aceitação da diferença pelas crianças normais 

depende do conhecimento que as crianças têm umas das outras e não da 

deficiência que a outra possui, visto que não é a diferença/deficiência que determina 

maior ou menor aceitação, mas a própria convivência com estas crianças. A partir da 

convivência entre elas, mediada, em alguns momentos, pelo professor, é que as 

crianças conhecem e aprendem mais sobre o outro.  

De acordo com Delors (1999), quando se trabalha na diversidade, as 

diferenças e os conflitos interindividuais tendem a serem reduzidos ou, em alguns 

casos até a desaparecer, uma vez que não são evidenciadas apenas as diferenças, 

o que o outro não é capaz de fazer, mas o que é comum a todos. 

Vayer e Roncin (1989) evidenciam, ainda, que a capacidade de atenção, 

percepção e memória das crianças com deficiência mental melhoram, 

significativamente, quando estão incluídas nas classes regulares.  
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Foto 06: At participando juntamente com Li da apresentação com os palhaços 
(Fonte: NEI, 2005) 

 

 

Neste processo de interações, as pessoas são valorizadas, há o 

reconhecimento do outro como igual e diferente, como digno de atenção e respeito, 

como portador de valores (MARTINS, L. 2003). Portanto, os colegas das crianças 

com deficiência podem ser grandes influenciadores do processo de inclusão, na 

medida em que são estimulados a desenvolver técnicas socializantes e de 

dinâmicas grupal, durante as atividades escolares e extra-escolares. Contribuem, 

dessa forma, para efetivar a permanência, com maior qualidade, desses alunos no 

sistema geral de ensino.  
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Embora, as interações sociais não possam ser forçadas, seu desenvolvimento 

pode ser mediado pelo professor e pelas demais pessoas que com eles convivem 

nos ambientes educacional, social e comunitário (VAYER; RONCIN 1989). 

No capítulo a seguir, apresentaremos algumas das percepções dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa, bem como analisaremos os relacionamentos existentes 

entre as crianças, apoiadas na visão de alguns teóricos. 
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4 - AS INTERAÇÕES EXISTENTES ENTRE AS 
CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS 
COLEGAS 

 
A interação é fundamental para o 

desenvolvimento cognitivo e lingüístico de 
qualquer indivíduo. Vygotsky (apud MOREIRA, 

1999, p.112). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Desenho realizado espontaneamente pela criança Li do nível V, retratando a colega At, 
como sendo a mais legal.  

4.1 - A Fala dos Sujeitos 
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Uma vez caracterizados no Capítulo I os sujeitos participantes das duas 

turmas investigadas, passaremos, a partir desse momento, a situar os depoimentos 

dos mesmos - crianças e professoras - apresentando suas falas e procurando 

analisá-las, com base em algumas categorias. Separamos esses depoimentos em 

dois grupos: o primeiro, se refere à visão das crianças em geral sobre seus colegas; 

o segundo grupo de categorias aborda a visão das professoras sobre as crianças 

com síndrome de Down, quanto às interações com seus colegas. Optamos por situar 

também, a fala das professoras, pois, julgamos serem relevantes nas interações no 

grupo.  

Ao final da análise das categorias, que foram organizadas, a partir das 

entrevistas e questionários, passaremos a empreender a análise dos sociogramas, 

construídos com base nos dados coletados por meio da sociometria.  

 

 

4.1.1 - Visão das crianças com e sem síndrome de Down sobre seus colegas. 

 

Para nós, o primeiro passo para compreendermos como a escola está 

vivenciando a inclusão e como os colegas participam e influenciam neste processo, 

foi escutar o que as crianças tinham a dizer a respeito da sua classe, de seus 

colegas e, em especial, sobre as crianças com síndrome de Down, e também o que 

estas tinham a dizer sobre seus colegas. Desse modo, os depoimentos situados 

pelas crianças serão apresentadas progressivamente, de acordo com aspectos que 

são evidenciados nos mesmos.  

- GOSTA DE ESTUDAR NESTA CLASSE 
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Foto 07: Crianças do nível III, brincando na caixa de areia. 

 

 

A escola é um espaço vitalmente importante, experienciado por quase todas 

as crianças, em todas as culturas. Durante os anos em que as crianças passam na 

escola, elas aperfeiçoam suas habilidades sociais no contato com os companheiros 

de classe e estabelecem crenças e atitudes a respeito de suas próprias 

capacidades, que servirão para moldar ou limitar as escolhas que farão no futuro.  

Para Vygostky (1997b), é na escola que se possibilita à criança o contato 

sistemático e intenso com os sistemas organizados de conhecimento. Na instituição 

escolar, as relações são planejadas e intencionais. Nas situações compartilhadas 

com a professora e/ou com outras crianças, cada uma aprende novos significados 

como os modos de pensar e agir, sendo esses, também, reestruturados a partir 

dessa convivência.  
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Em nossa sociedade, é percebido que a criança que não freqüenta a escola, 

na maioria das vezes, não consegue fazer generalizações, além de apresentar 

dificuldade em aprender alguns conceitos e estratégias mais complexas. O ato de 

freqüentar a escola possibilita à criança aprender a pensar e agir, e permite que 

essa se desenvolva mais satisfatoriamente.   

De acordo com Puschel (1991), as crianças que são encorajadas a explorar o 

mundo que as cerca, ampliando suas experiências, geralmente têm pouca 

dificuldade em conseguir uma adaptação na classe. 

Portanto, é a partir da convivência com o outro, inclusive nos momentos de 

estudo, que a criança adquire experiência e informações que enriquecem seu 

repertório de conhecimentos. Nas relações entre as crianças estamos possibilitando, 

não só a apropriação do conhecimento, mas também a elaboração de valores que 

permitem um novo olhar sobre o meio em que vivem (VYGOSTKY, 1997a). 

As crianças pesquisadas se mostraram felizes por estudar em suas classes, 

como podemos observar nos seus depoimentos. Algumas, por exemplo, justificaram 

por que gostavam de estudar nesta classe, apontando diferentes motivos para isto: 

 

 

- Gosto, porque é legal (Ju, nível V). 
- Gosto, aqui é uma sala muito legal (Tu, nível V). 
- Sim, porque estou no último ano, e tem brinquedos, e tenho meus colegas 
(Da, nível V). 
- Gosto, tem muito amigos para brincar (Ti, nível V). 
- Gosto, lá tem atividades (Re, nível III). 
- Gosto, porque é a minha sala e eu gosto da minha sala, [...] eu aprendo 
(Vo, nível III). 
- Gosto muito, um milhão de vezes. Porque é meu colégio preferido (Ab, 
nível V). 
- Gosto, porque é legal e divertido (Co, nível V). 
- Gosto, brinco com meus colegas (Ra, nível III). 
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Estas falas evidenciam que o fato de gostarem de estudar em suas classes, 

se refere, não apenas ao espaço físico existente nas mesmas, mas, principalmente, 

ao grupo em que estão inseridos, como bem situa a maioria das crianças.  

Outro aspecto que fica bem evidente é que a classe oferecia, além das 

atividades escolares, oportunidades para que desenvolvessem, também, atividades 

lúdicas. Este aspecto é evidenciado nas próprias falas das crianças, que expõem a 

importância de se estar na escola, assim como do ato de aprender e de realizar 

atividades. Esse aspecto é, ainda, observado na fala das crianças com síndrome de 

Down, quando disseram: 

 

 

- Gosto, porque eu estudo e eu brinco (At, nível V). 
- Gosto[...] bom [...] brinco [...] atividade (Iz, nível III). 

 

 

Nos dois depoimentos podemos perceber para estas crianças, a importância 

de estudar em suas classes, e como foi gratificante estar naquele ambiente, 

realizando atividades escolares e lúdicas. 

Algumas crianças afirmaram gostar da classe que estudavam, no entanto, 

não sabiam justificar os motivos, como podemos observar nos depoimentos a seguir: 

 

 

- Gosto, porque eu gosto (Ad, nível III). 
- Gosto, porque não sei (Vi, nível III) 
 

 

Outra, ainda, afirmou não gostar de estudar na classe, como foi o caso de Bi 

(nível V), quando disse: 
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- Não, porque não gosto muito de fazer atividade, mas gosto dos colegas e 
das professoras (Bi, nível V). 

 

 

Na sua fala fica evidente que o fato de não gostar de estudar na classe, está 

relacionado diretamente com as atividades pedagógicas realizadas na classe, 

embora tenha situado que gostava do grupo (professora e colegas). 

Po afirmou gostar de estudar na classe, porém, mostrou que nesta 

convivência existem aspectos positivos e que, em alguns momentos, ocorrem 

conflitos, como evidencia em sua fala: 

 

 

- Eu gosto, é que tem só partes boas e outras ruins. É que ficam me 
perturbando, alguns dos meus coleguinhas da minha escola, aqui da turma 
(Po, nível V). 

 

 

A classe, portanto, é um espaço onde ocorrem relações sociais, em que as 

crianças aprendem e adquirem novas experiências, onde o estudar e o brincar estão 

presentes, e estas se sentiam felizes por serem aceitas e por pertencerem ao grupo. 

No entanto, Vygotsky (1997b) situa que em toda relação entre pessoas, seja 

ela entre crianças ou entre adultos, existem contradições, pois são estabelecidas 

interações a todo momento. Portanto, o ato de interagir, também é conflituoso, o que 

pode ser evidenciado na fala de Po, quando disse ser perturbado pelos colegas, 

embora gostasse de conviver naquele ambiente.  

Conforme nos afirma Davis (1989), todas as interações apresentam um certo 

nível de conflito, desde o domínio por meio do poder, até a dependência total de um 

pelo outro. Portanto, é responsabilidade do professor mediar essas interações, 
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criando condições para que se desenvolvam a colaboração e a compreensão no 

grupo. 

De acordo com Vygotsky (apud FONTANA, 1997), entende-se que são nas 

situações de estudar e brincar que os conhecimentos vão sendo elaborados a partir 

das interações que as crianças estabelecem com seus parceiros sociais, dos seus 

interesses e necessidades, seguindo um ritmo próprio. Esse processo ocorre sem 

que  elas se dêem conta.   

 

 

 

- GOSTA DE AJUDAR 

 

Entendemos que ajudar e ser ajudado é algo existente nas relações entre 

pessoas. O ajudar envolve estar disposto, se desprender de si mesmo e se colocar 

no lugar do outro. Por sua vez, numa classe, o permitir ser ajudado envolve que 

cada criança exponha sua dificuldade e possa se abrir para aprender com o outro, 

evidenciando, assim, que o outro é importante para seu desenvolvimento. 
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Foto 08: At, Ab, Fi e Li jogando dama  

 

 

Este reconhecer que alguém, enquanto criança, precisa do outro – o colega – 

para aprender, fica claro na fala de Je (nível V), quando disse:  

 

 

- Gosto de ajudar At [...] eu também peço ajuda a ela.   

 

 

Analisando o seu depoimento, observamos que esta criança reconhece o 

valor do outro para sua aprendizagem e desenvolvimento e que, mesmo At 

apresentando uma diferença, que era percebida pela turma, além de colaborar com 

ela nas tarefas, se dispunha, também, a aprender com ela, pois acreditava que At 

poderia contribuir para a sua aprendizagem e desenvolvimento. 
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As crianças entrevistadas se mostraram bastante participativas no tocante a 

ajudar aos colegas, inclusive às crianças com síndrome de Down, a desenvolver 

atividades, como podemos observar nos depoimentos a seguir: 

 

 

- Gosto de ajudar Dv, [...] ajudo não sempre, às vezes (Tg, nível V). 
- Gosto, ajudo as dificuldades deles. Ajudo a escrever as palavras[...] (Jr, 

nível V). 
- Gosto, ajudando todos os colegas que precisam de ajuda (Bc, nível V). 
- Gosto Ac, Iz, todo mundo (Id, nível III). 
- Gosto, qualquer um que precise [...] Iz, Sf, Id [...] (Re, nível III). 
- Gosto, Ad e La (Vi, nível III)  
- Gosto, eu ajudo a fazer as tarefas e alguém que tiver dúvidas   (Tu, nível 

V). 
- Gosto de ajudar todos (Da, nível V). 
- Gosto de ajudar quando for preciso (Bi, nível V). 
- Gosto de ajudar Am, Va e At, já que ela tem é aquele “negócio”, porque 
ela é minha colega de sala (Co, nível V). 
- Gosto, eu fico ajudando, porque gosto de ajudar os outros, [...] como At 

que precisa (Ab, nível V). 
- Ajudo Be (Ga, nível III) 
- Ajudo só Ab, faço as letras (At, nível V). 
- Gosto, gosto de ajudar nos dever (Vo, nível III) 
- Gosto de ajudar An, Iz, todo mundo (Ad, nível III). 
- Gosto de ajudar qualquer um que precise (Re, nível III). 
- Ajudo, Re, Je e De (Ra, nível III). 
 

 

Em suas falas, estas crianças evidenciaram reconhecer que alguns colegas 

necessitavam de maior apoio, inclusive as que apresentavam síndrome de Down. No 

entanto, a necessidade de ajuda não era restrita, apenas, aos que apresentavam 

necessidades educacionais especiais. Eles, colaboravam – de uma forma indistinta – 

uns com os outros, tirando dúvidas, ajudando nas tarefas, procurando contribuir para 

que superassem as dificuldades, quando necessário. 

Observamos, também, que algumas dessas crianças que foram apontadas 

como necessitando de ajuda, apresentavam, no início do ano, dificuldades 

semelhantes às das crianças com síndrome de Down, como por exemplo, 

dificuldade de interpretação e de escrita. Tais dificuldades são comuns na faixa 
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etária do grupo investigado, uma vez que eram crianças que se encontravam em 

processo de alfabetização. 

A esse respeito, Mantoan (1997) afirma que as crianças que têm déficits 

cognitivos apresentam desenvolvimento similar aos desenvolvidos por crianças mais 

jovens sem esse tipo de comprometimento. 

É importante destacar que uma das crianças (Be), do nível III, afirmou que 

ajudava alguns colegas, inclusive a colega com síndrome de Down (La, Ad e 

“coisinha”- Iz). Porém, ao se referir a Iz, inicialmente, utilizou uma expressão pouco 

adequada “coisinha” e, somente ao ser, por nós, interrogada sobre quem era 

“coisinha”, apontou para a colega com síndrome de Down (Iz): 

 

 

- Gosto, pegando coisas, fazendo tudo que eles pedem La, Ad e de 
“coisinha” somente (Be, nível III). 

 

 

O fato de não situar o seu nome, como o fez com os demais colegas 

destacados, evidencia talvez – mesmo que inconscientemente – uma idéia de 

inferioridade da mesma, pois, segundo Ribas (1998, p.7), as “palavras são 

expressões verbais criadas a partir de uma imagem que a nossa mente constrói”.  

Quando perguntamos, diretamente, às crianças do nível III, se gostavam de 

ajudar a colega Iz, a maioria das crianças afirmaram gostar de colaborar com ela. 

Algumas chegaram a detalhar a forma de ajuda oferecida à colega, ao afirmarem: 

 

 

- Gosto, eu pego a folha e escrevo para ela (An, nível III). 
- Gosto, fazendo tudo o que ela precisa e quando ela precisa (Be, nível III). 
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Em seus depoimentos, fica claro, também, uma certa superproteção em 

relação à colega com síndrome de Down, pois, em alguns momentos, em vez de 

apoiá-lá nas tarefas, desenvolviam as mesmas por ela. 

De acordo com Amaral (1999, p. 32) a superproteção é um mecanismo de 

defesa que se refere a rejeição, pois superproteger é “deslocar o centro da relação 

para o protetor [...] desvitalizando o desprotegido protegido, deslocando o eixo vital 

do outro para si”. 

Algumas crianças afirmaram, no entanto, que não gostavam de ajudar a 

colega Iz. No caso de Re e Vo (nível III), essa resposta negativa foi decorrente de 

algumas atitudes agressivas que apresentava: 

 

 

- Não [gosto] porque, às vezes, ela belisca os colegas, quando ela não 
belisca eu gosto (Re). 
- Não [gosto] porque ela bate em mim. Porque às vezes [alguém] bate nela 
e ela pensa que foi eu que bati, sendo que eu não bato, não (Vo).  

 

 

Um aspecto que vale destacar na fala de Re, é que afirmou não gostar de 

ajudar Iz em decorrência da mesma beliscar os colegas. No entanto, se dispunha a 

ajudá-la quando Iz não realizava atitudes que não eram aceitas pelo grupo. Esse 

fato nos levou a pensar que nem sempre a recusa em ajudar está relacionada, 

diretamente, ao fato de Iz apresentar a síndrome de Down, mas, sim, ao fato da 

colega ter atitudes agressivas, que não eram aceitas socialmente. 

Vo, por sua vez, apenas mencionou que não gostava de ajudá-la porque ela 

costumava agredi-lo fisicamente. Esta era uma forma de revidar, indevidamente, às 

agressões sofridas. 
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Foto 09: Iz realizando atividade de matemática no momento da roda. 

 

 

As crianças do nível V justificaram ajudar At, evidenciando que algumas 

atividades eram consideradas mais complexas, requerendo apoio. 

 

 

- Ajudo fazendo alguma atividade, quando ela tá fazendo alguma coisa 
difícil (Ti). 
- Gosto de ajudar At porque ela não sabe algumas coisas (Tu). 
- Gosto, ajudo fazendo as letras (Ab). 

 

 

Ao mesmo tempo, outros colegas destacaram os seus saberes, em algumas 

áreas específicas, enquanto que outro situava que buscava aprender também com 

ela: 
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- Eu ajudo, mas quase que ela não precisa de ajuda. Ela precisa porque ela 
nasceu com aquela coisa de Down [...] Sabe, que ela desenha muito bem? 
[...] mais que meus colegas (Po). 
- Gosto de ajudar porque ela é muito legal, porque ela não briga e não bate 
(Da). 
- Gosto, eu também peço ajuda a ela (Co) 
- Não gosto, porque ela não precisa (Bi). 

 

 

Vale ressaltar que Po e Bi, apesar de reconhecerem que At apresentava a 

síndrome de Down, afirmaram que, na maioria das vezes, ela não necessitava de 

ajuda. Outro aspecto a destacar diz respeito à valorização dada a At por Po, quando 

afirmou que ela realizava atividades (por exemplo, de desenho) em melhores 

condições que alguns de seus colegas, o que foi algo surpreendente, dada à 

dificuldade motora decorrente da síndrome. 

As falas das crianças sobre se ajuda ou não a seus colegas, nos mostram 

que percebiam de forma natural, que At era uma criança capaz de aprender e que o 

aprendizado é um processo, que necessita, em alguns momentos específicos, da 

ajuda do outro. 

Isto vem corroborar com as idéias de Vygotsky (1997b), que percebe a 

criança como um ser dinâmico, o qual a partir das relações interpessoais, da ajuda e 

da cooperação no grupo, constrói o conhecimento e se constitui como sujeito. 

Portanto, é na troca entre as crianças com e sem deficiência, mediada, em alguns 

casos, pela professora, que cada uma vai internalizando conhecimentos, papéis e 

funções sociais, o que possibilita a formação da própria personalidade.  
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- GOSTA DE SER AJUDADO 

 

Ao serem questionados sobre se gostavam de receber ajuda, todas as 

crianças responderam afirmativamente. Algumas, destacaram, frente a isto, 

diferentes motivos: 

 

 

- Gosto, da ajuda de Dv, [...] sempre, não [...] às vezes (Ti, nível V). 
- Gosto, pelos meus colegas (Re, nível III). 
- Gosto, porque faço mais rápido a atividade (Co, nível V). 
- Gosto, que os colegas me ajudem, quando não consigo fazer sozinho (Bi, 
nível V). 
- Gosto porque tem coisas que eu não sei (Ju, nível V). 
- Gosto, ajudo porque os colegas também ajudam (Da, nível V). 
- Só com a professora (At, nível V) 
- Professora ajuda atividade (Iz, nível III) 

 

 

Nas falas das crianças, fica evidente que a maioria gostava de ser ajudada, 

principalmente, quando não conseguia realizar alguma atividade sozinha. A esse 

respeito, Vygotsky (1997a) entende que existe uma distância entre o nível real de 

desenvolvimento – ou seja, o que a criança já sabe - e o nível potencial – isto é, o 

que a criança é capaz de realizar com a ajuda do outro mais experiente. Ela 

consegue realizar, por exemplo, uma tarefa que, antes, sem a mediação do seu 

colega, não era possível. A essa distância existente entre o desenvolvimento real e o 

potencial, este teórico denominou de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).  

Tanto as crianças do nível III, quanto as do nível V, se mostraram receptivas à 

ajuda, e algumas reconheceram que ainda não sabiam algumas coisas e, por isso, 

precisavam da ajuda dos colegas para aprender, como foi o caso de Re (nível III), Bi 

(nível V) e Ju (nível V). Outra criança afirmou gostar de ser ajudado, porque com a 

ajuda conseguia terminar a atividade em menos tempo (Co, nível V). 
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Por sua vez, Ti (nível V) deixou claro que gostava de ajuda, no entanto, tinha 

momentos em que conseguia realizar as atividades sem a mediação dos colegas e, 

portanto, essa colaboração dos pares podia ser dispensada.   

As crianças com síndrome de Down, afirmaram que gostavam de ser 

ajudadas apenas pelas professoras. No caso de Iz, a resposta nos levou a refletir 

que isto tinha muita relação com o seu comportamento agressivo e inesperado, que 

foi por nós observado em classe, pois, algumas vezes, as crianças apresentavam 

receio em auxiliá-la nas atividades, temendo uma agressão de sua parte. Havia, 

portanto, um círculo vicioso, ela agredia, era rejeitada e, por ser rejeitada, voltava a 

agredir os colegas. Porém, a partir da mediação das professoras, observamos que, 

aos poucos, houve mudanças nas atitudes de Iz em relação ao grupo e, 

conseqüentemente, maior aceitação por parte dos colegas. Outro aspecto 

observado foi que, dificilmente, Iz sentava-se à mesa, junto com os colegas, para 

realizar alguma atividade. 

No que se refere a At, durante nossas observações percebemos que - apesar 

de alguns colegas tentarem auxiliá-la nas atividade ou mesmo At solicitar ajuda - ela 

sempre necessitava da confirmação de uma das professoras, evidenciando que 

tinha uma maior confiança nelas, enquanto adulto. 

Outro depoimento que nos chamou a atenção foi a de Ab, que deixou claro o 

fato de que, apesar de conseguir realizar algumas atividades sozinha, aceitava 

espontaneamente a ajuda da colega com síndrome de Down (At), mesmo sabendo 

que era mais fácil para ela resolver a atividade do que para At. Durante nossa 

estada na escola, percebemos que Ab criava algumas estratégias para que At 

pudesse ajudá-la, o que era algo bastante benéfico para ambas: 
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- Gosto, todo mundo me ajuda. Eu gosto de ajuda mesmo que seja mais 
fácil pra mim do que pra At [...] At me ajuda no material (Ab, nível V).  

 

 

Evidenciamos, nessas relações de ajuda, que muitas crianças avançaram, 

significativamente, na realização de determinadas atividades, em virtude da 

intervenção do colega ou, ainda, das professoras. 

Segundo Vygotsky (1932, apud DANIELS, 2001, p.29)  

 

 

[...] é pela mediação dos outros, [...] que a criança se incube de atividades. 
Absolutamente tudo no comportamento da criança está incorporado e 
enraizado em relações sociais. Desse modo, as relações da criança com a 
realidade são, desde o início, relações sociais [...] 

 

 

Como observamos, as crianças, em alguns momentos, não sabendo como 

executar certas atividades, solicitavam a ajuda dos colegas. Este aspecto foi 

bastante evidenciado na turma do nível V, onde as crianças estavam numa faixa 

etária mais elevada e os relacionamentos eram mais consolidados.  

Durante as observações desenvolvidas nas classes e face aos depoimentos 

obtidos, pudemos perceber que as interações entre as crianças que apresentvam 

síndrome de Down e seus colegas ocorriam espontaneamente, mostrando-se ricas e 

variadas. Nesse contexto, a deficiência não era percebida, pela maioria das 

crianças, como um problema, mas, sim, como diversidade. 
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- GOSTA DE ESTUDAR COM A COLEGA COM SINDROME DE DOWN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10: Crianças do nível V realizando atividade individual. 
 

 

Quando questionadas se gostavam de estudar com a colega que apresentava 

a síndrome de Down, as crianças do nível III responderam que gostavam, embora 

um colega tenha feito ressalvas quanto a certas atitudes de Iz:  

 

 

- Gosto, ela é legal, às vezes (Re, nível III). 
- Gosto,. às vezes (An, nível III). 
- Gosto, mas às vezes, ela atrapalha a aula e bate, e eu digo que não gostei 
(Be, nível III).  
- Gosto, eu ajudo a ela (Ad, nível III) 

 

 



 142

No tocante às falas das crianças da turma do nível V, podemos visualizar que 

a maioria afirmou gostar de estudar com At: 

 

 

- Eu gosto muito [...] que ela estude aqui (Po, nível V). 
-Gosto porque ela não sabe algumas coisas, mas tá aprendendo, porque ela 
é um pouco inteligente, ela sabe mais algumas coisas (Tu, nível V). 
- Gosto que ela estude aqui mesmo (Ti, nível V). 
- Acho que ela deve estudar aqui, porque ela faz a atividades sozinha, ela 
sabe escrever, e ela é igual a todo mundo (Da, nível V). 
- Gosto que At estude nessa sala (Co, nível V) 
- Gosto, ensinando a ela (Ab, nível V). 
- Aqui nessa classe porque ela tá aprendendo (Ju, nível V). 

 

 

Algumas, como foi o caso de Tu, ao afirmar que a colega com síndrome de 

Down “sabe algumas coisas”, reconhece que ela é “um pouco inteligente”. Esse 

aspecto mostra que At apresenta uma característica similar às outras crianças 

(inteligência), que foi considerada socialmente relevante. 

Outro fator a destacar é que várias crianças percebiam, também, que as 

colegas com síndrome de Down eram capazes de aprender e se desenvolver, como 

as demais. 

Por sua vez, Da quando afirmou que gostava de estudar com At, justificou 

sua resposta, dizendo que ela não difere dos demais colegas, pois conseguia 

escrever e realizar a atividade sozinha. 

Ju e Ab, percebiam, ainda que intuitivamente, que a aprendizagem é um 

processo e que At era capaz de aprender, também, com a ajuda dos colegas. 

Segundo Brasil (2004a), cada pessoa desenvolve habilidades e capacidades, 

de acordo com seu ritmo, no decorrer de sua vida. Novas habilidades surgem à 

medida que a criança amadurece física e mentalmente, o que implica, também, no 

aprender e no desenvolver. 
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Foto 11: Crianças do nível V, entrevistando um cartunista. 

 

 

Portanto, o acesso à educação, em especial à educação inclusiva, é 

percebida como um facilitador do processo de organização de habilidades e de 

desenvolvimento de certas capacidades na criança. 

Outro momento que podemos destacar foi quando Vo e Po foram 

questionados se gostavam que a colega que apresentava a síndrome de Down 

estudasse na mesma escola que eles, ou se esta deveria estudar em uma outra 

escola, e responderam:  

 

 
- Ela deveria estudar em outra sala, porque ela é de outra sala, mas [...] a 
gente tem que ensinar a ela (Vo, nível III). 
- Eu gosto muito, ela deve estudar nesta sala. Se ela não nascesse com 
essa coisa de Down, aí, quando a gente já tinha chegado nessa turma V, ela 
não tava mais aqui (Po, nível V).   
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Quando afirmaram que as colegas com síndrome de Down deveriam estudar 

em outra classe, referiam-se ao fato de que elas deveriam ter avançado juntamente 

com o seu grupo de origem, uma vez que Iz e At estavam repetindo o nível, segundo 

informaram as professoras, para que conseguissem sistematizar melhor os 

conhecimentos. 

 

 

- PERCEPÇÃO SOBRE A COLEGA COM SÍNDROME DE DOWN  

 

Quando as crianças foram entrevistadas, surgiu, em suas falas, a percepção 

que tinham sobre a colega com síndrome de Down. Em sua maioria, elas 

expressaram, de uma maneira simples e objetiva, que existiam diferenças entre elas 

e essas colegas. No entanto, essa diferença foi percebida de maneiras bem 

diversificadas: 

 

- É diferente, ela é preta e eu sou branca (Ra, nível III). 
- Não sei [...] acho, [...] acho diferente, ela bate, eu não bato (An, nível III). 
- Diferente, porque ela é preta (Re, nível III). 
- Diferente porque ela tem cabelo pequeno, ela é maior que eu, tem mais 
anos (Vi, nível III). 
- Ela é diferente, porque ela demora às vezes para fazer as tarefas, porque 
ela ainda não sabe algumas coisas, ela ainda tá aprendendo, e vai 
conseguir aprender [...] (Tu, nível V).  
- Diferente, porque eu tenho cabelo cacheado, pele morena, mas outras 
coisas, [...] e ela é branca, mas ela é igual às outras crianças (Co, nível V). 
- Diferente, porque ela tem cachinho e o cabelo curtinho e o meu é grande 
(Ad, nível III). 
- Diferente, porque eu não bato em ninguém e ela bate (Vo, nível III) 
- Não, ela é diferente porque ela não tem os cachinhos (Ga, nível III). 
- Ela é diferente porque todo mundo é diferente, mas ela também tem Down 
[...] você sabe, aquela coisa dentro dela [...] (Ju, nível V). 
- Ela é diferente porque eu tenho uma cor bronzeada, e ela tem outra cor 
(Ti, nível V). 
- Diferente porque ela tem umas coisas, umas manchas, assim, na pele 
(sardas) (Po, nível V). 
- Diferente, porque ela tem cara rosa e pintinhas vermelhas e não tem pênis 
(Bi, nível V). 
- Diferente, porque o nome, o rosto também é diferente. Ela tem pintinhas no 
rosto e eu não tenho (Ab, nível V). 
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Podemos identificar, que existiam dois tipos de respostas. Um grupo de 

crianças apontou a diferença existente como sendo apenas relacionada a aspectos 

físicos, e um outro grupo que se referia às atitudes. Em suas falas, observamos que 

as crianças se percebiam e aos seus colegas como sendo seres que apresentavam 

características próprias. 

As diferenças percebidas entre eles, portanto, não diziam respeito apenas à 

síndrome ou à lentidão na aprendizagem, mas, também, se relacionavam à raça, ao 

sexo, a aspectos físicos (exs: tamanho do cabelo, altura) entre outras. 

Apenas as crianças Da (nível V)  e Be (nível III) afirmaram que a colega At e 

Iz era igual: 

 

 

- Igual, porque todo mundo é igual (Da, nível V). 
- Eu acho que ela é igual, porque cospe [...] (Be, nível III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Foto 12: Crianças do nível V, caracterizadas para a exposição sobre o Egito Antigo. 
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Apesar destas crianças afirmarem que as crianças com síndrome de Down 

eram iguais às demais crianças, elas se reportaram à igualdade que está presente 

em todas as pessoas, a aspectos que são comuns a todos, sem distinção.  

De acordo com Mussen (2001), as crianças com idade inferior a 7 anos, 

quando questionados a falar sobre algum colega, geralmente se referem a atributos 

de caráter externos, como características físicas, aparência, comportamento 

apresentado. Dificilmente, as crianças dentro dessa faixa etária fazem referência a 

aspectos psicológicos, apesar de utilizarem em suas falas expressões como: bom, 

ruim, legal e chato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 13: Crianças brincando no parque da escola 
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4.1.2 - Visão das professoras sobre as crianças com síndrome de Down 

 

Optamos por ouvir, também, as professoras das crianças com síndrome de 

Down, por acreditarmos que a percepção que têm a respeito das alunas At e Iz é 

relevante no presente estudo, considerando que são mediadoras nas interações que 

ocorrem em classe e em ambientes extraclasse, a fim de compreendermos melhor 

os relacionamentos existentes no grupo observado. É importante, ainda, por 

acreditarmos que esta visão orienta suas ações e/ou intervenções nos 

relacionamentos entre as crianças. Situamos, também, os seus depoimentos, com 

base em algumas categorias: 

 

 

- INCLUSÃO ESCOLAR 

 

Conforme nos afirma Mazzotta (1987, p.33), a educação 

 

 

implica num relacionamento entre pessoas, de forma a exercerem 
influências recíprocas [...] supõe, em princípio, que nenhum seja tratado 
como simples objeto, ou seja, diminuído; mas, ao contrário, que cada um 
tenha o seu valor reconhecido. 

 

 

A inclusão, na perspectiva escolar, não pode ser vista como um estado que 

se alcança de uma única vez, mas, como um processo que se renova 

continuamente. Vale salientar, neste processo, que apenas a convivência das 

pessoas com necessidades especiais e as demais não garante a sua inclusão. 

Portanto, a inclusão escolar deve ser considerada como um processo complexo, 
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uma vez que necessita de uma ação planejada, que tem como objetivo uma 

educação de qualidade para todos (PESSOA, 2002).  

Abordando a sua percepção sobre inclusão, as professoras pesquisadas 

destacam ser: 

 

 

- Processo de trabalho que tem como princípio norteador uma ação 
pedagógica que atende às diferenças presentes no cotidiano da escola e 
da sala de aula (FLOR DE LIZ, nível III).   
- A possibilidade de incluir nas escolas crianças portadoras de 
necessidades especiais, num sentido mais restrito (GIRASSOL, nível III). 
- Inclusão é integrar o individuo na sociedade. A escola deve proporcionar 
a interação da criança portadora de deficiência com as outras, e possibilitar 
que ela vivencie todas as experiências, respeitando suas limitações. 
Sempre acreditando que ela é capaz de aprender, embora seu tempo e 
ritmo possa ser diferente dos demais. Ela, como as outras, é um ser 
cultural, social que possui características próprias (VIOLETA, nível V). 
- É uma escola percebendo o portador de necessidades especiais como 
ser capaz de aprender com o outro e vice-versa. Proporcionando atividades 
que possibilitem: socialização e aquisição nas diferentes áreas do 
conhecimento, respeitando suas diferenças (GÉRBERA, nível V).   
 

 

Estas professoras percebem a inclusão como um processo que visa o 

atendimento de todas as crianças no ambiente escolar, sem distinção, pois todas 

são vistas como capazes de avançar na sua aprendizagem e socialização. Para 

tanto, as ações empreendidas devem respeitar o ritmo e o tempo de cada uma das 

crianças, incentivando  trocas significativas entre os pares. 

Tais afirmações contribuem para confirmar as palavras de Stainback, S. e 

Stainback, W. (1999, p. 11) a respeito da escola inclusiva ser “aquela que educa 

todas as crianças em salas de aulas regulares, dando-lhes oportunidades 

educacionais adequadas, que são desafiadoras, porém ajustadas às suas 

habilidades e necessidades”. 
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Nessas classes, portanto, os educandos recebem o apoio e a ajuda de que 

necessitam. A escola inclusiva é um lugar em que todos fazem parte, são aceitos, 

ajudam e são ajudados por seus colegas e por outras pessoas da escola. Esses 

autores, salientam, ainda, que ao se educar 

 

 

[...] todos os alunos juntos, as pessoas com deficiência têm oportunidade 
de preparar-se para a vida na comunidade, os professores melhoram suas 
habilidades profissionais e a sociedade toma a decisão consciente de 
funcionar de acordo com o valor social da igualdade para todas as pessoas 
(STAINBACK, S.; STAINBACK, W., 1999, P. 21). 

 

 

Vem sendo observado, em diversas pesquisas (PESSOA, 2002; MARTINS, L 

2000; VYGOTSKY, 1997a; VAYER; RONCIN, 1989), que alunos com diferentes 

níveis de deficiência aprendem e se desenvolvem mais em ambientes inclusivos, 

juntamente com outras crianças, do que em ambientes segregativos.  

No entanto, afirma Marston (apud STAINBACK, S.; STAINBACK, W. 1999, p. 

23), que “[…] a simples inclusão de alunos com deficiência em sala de aula do 

ensino regular não resulta em benefícios de aprendizagem”. E, de acordo com Vayer 

e Roncin (1989, p.61), “[...] não basta dar lugar à criança, no fundo da classe ou 

numa estrutura de atendimento na vida do grupo social em que se encontra”, é 

necessário que ela possa envolver-se na ação empreendida na classe, que se 

relacione com os outros alunos, a fim de melhor desenvolver-se. 

O acesso à escola extrapola, pois, o ato da matrícula e implica na apropriação 

do saber e das oportunidades educacionais oferecidas à totalidade dos alunos, com 

vistas a atingir os objetivos educacionais, com base na diversidade da comunidade 

escolar. 
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- PERCEPÇÃO SOBRE AS INTERAÇÕES ENTRE AS CRIANÇAS  

 

Quando questionadas se existia interação entre as crianças em geral e as 

que apresentavam a síndrome de Down, as professoras do nível III responderam:  

 

 

- De modo geral, não há interação. Observamos que em momentos de 
conflito, alguns a tratam como igual, enquanto outros não reagem, 
protegendo-a ou “dando o desconto” pela diferença. Todo o tempo 
procuramos intervir no sentido de reafirmar o respeito que devemos ter uns 
com os outros, considerando nossas diferenças e singularidades e 
ressaltando que ela é um pouco mais diferente que os outros (FLOR DE 
LIZ, nível III). 
- Percebemos que o grupo se relaciona muito bem com IZ, apenas 
destacamos que algumas crianças sempre apontam-na como “culpada” do 
barulho, da “bagunça”, do livro rasgado, do quadro riscado, enfim, de vários 
momentos que, de repente, nem estava próximo do ocorrido. Temos 
retomando com o grupo, e, especificamente, com essas crianças, que IZ é 
uma pessoa como todas as outras, que possui defeitos e qualidades, que 
acerta e também erra, como todos eles. Percebemos um certo isolamento 
de IZ, poucos são os momentos que presenciamos colegas brincando com 
ela. Até pelo fato de IZ preferir se balançar por muito tempo. Percebemos 
que algumas crianças a procuram para brincar, fazer algo, mas IZ escapa e 
procura logo algum adulto que lhe dê atenção e compartilhe de suas 
brincadeiras (GIRASSOL, nível III). 

 

 

Nesses depoimentos podemos perceber que a professora Flor de Liz 

evidencia que não existiam interações entre a criança com síndrome de Down e as 

demais crianças. No entanto, destaca que, em momentos de conflitos, algumas 

crianças a tratavam como igual e outras a protegiam em função da diferença. 

Portanto, estavam ocorrendo interações entre elas 

Numa perspectiva sócio-historica, as interações estão presentes em todos os 

relacionamentos entre pessoas, sejam de aceitação ou de rejeição. Esses 

relacionamentos, muitas vezes contraditórios, que as formam seres sociais.  
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Girassol, por sua vez, afirmou que todas as crianças se relacionavam muito 

bem com Iz, no entanto, a criança com síndrome de Down sempre era tida como a 

culpada por tudo de errado que ocorria na classe, o que, muitas vezes, não 

correspondia à realidade dos fatos. 

Essa culpabilidade, supomos, era fruto do comportamento inquieto e, às 

vezes, até agressivo que era apresentado por Iz. No entanto, observamos que a 

mesma não aceitava passivamente ser considerada como a culpada pelo que 

ocorria de “errado” na turma. Assim, buscava, sempre que possível, provar que não 

tinha sido ela, ou apontava o verdadeiro “culpado”.  

Foi evidenciado, também em suas falas, que Iz se isolava com bastante 

freqüência, principalmente nos momentos de brincadeiras. E raras foram as 

ocasiões que as professoram a viram brincando com outras crianças, em especial 

com as da sua classe. Em conseqüência disso, sempre buscava os adultos, para 

que lhe dessem atenção e participassem de suas brincadeiras. 

Outro ponto relevante é a intervenção situada pelas professoras. Essas 

intervenções ocorriam num sentido de fazer as crianças refletirem sobre as 

diferenças e semelhanças existentes no grupo. 

Consideramos que, apesar de Iz ser considerada a “culpada” ou ainda ser 

rejeitada em algumas situações, conseguia, nesse contexto, avançar, pois era 

desafiada, fosse por si só ou pela ajuda do outro.  

No entanto, acreditamos que essa não é uma realidade vivenciada por todas 

as crianças. Algumas, quando rejeitadas pelo grupo, regridem significativamente, 

não conseguindo avançar em sua aprendizagem. 

De acordo com Vygotsky (1997a), a aprendizagem desperta diversos 

processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente 
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quando a criança interage com outras pessoas, crianças e adultos, em seu próprio 

ambiente ou em cooperação com seus pares. A aprendizagem escolar guia e 

estimula os processos internos de desenvolvimento. Desse modo, a criança 

transforma e é transformada nas relações com o outro. Portanto, o desenvolvimento 

infantil está intimamente relacionado ao meio sociocultural em que a criança se 

insere, e este se processa de forma dinâmica por meio de sucessivas rupturas e 

desequilíbrios, provocando contínuas reorganizações por parte da criança. 

Quanto ao trabalho de intervenção mencionado pelas professoras, pensamos 

ser necessário diante de qualquer tipo de interação, seja este com crianças 

consideradas dentro dos padrões da normalidade ou com deficiência. Entretanto, 

durante os dias que estivemos presentes na escola e, principalmente, na classe de 

Iz, não percebemos por parte das professoras uma intervenção mais sistemática, 

que pudesse realmente fazer com que as crianças refletissem sobre o momento 

vivenciado. A intervenção ficava muito num plano superficial. Por exemplo, nos 

momentos do parque, onde as crianças poderiam interagir com outras crianças, 

observamos que as professoras não incentivavam as brincadeiras entre as crianças, 

ou procuravam mediar situações que pudessem favorecer a inclusão das crianças 

com síndrome de Down nas brincadeiras. 

Portanto, algumas excelentes oportunidades de intervenção foram perdidas, 

pois, segundo Brasil (1998), o brincar é uma atividade fundamental para o 

desenvolvimento da identidade e da formação da autonomia. Durante as 

brincadeiras as crianças desenvolvem algumas capacidades como: atenção, 

imitação, memória e a imaginação, além de amadurecerem socialmente, por meio 

das interações. 
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No tocante às professoras do nível V,  no que tange à percepção que têm a 

respeito das interações entre as crianças com síndrome de Down e seus colegas, 

alguns depoimentos foram feitos: 

 

 
 - Após a fase inicial de questionamentos e observação, algumas crianças 
vêem o Down como se necessitasse de ajuda para realizar, até, pequenas 
tarefas, tipo escrever nome, organizar lancheira, desenhar, dançar etc. 
Após essa fase inicial, passam a estabelecer vínculos, procurando ajudá-lo 
em pequenas tarefas. Observamos, que existem grupos mais abertos para 
essas crianças e outros mais fechados. As crianças procuram para brincar 
os colegas com que mais se identificam. Observamos, de forma geral, em 
atividades de jogos, que algumas crianças têm receio que a Down 
atrapalhe. Já outras crianças procuram ajudá-las, incentivando-as a 
participarem e a vencer suas dificuldades.(GÉRBERA, nível V) 
- No início ajudam após a solicitação da professora, mas quando percebem 
que, apesar da dificuldade, também, consegue realizar as atividades, 
passam a ajudá-los. Geralmente, procuram as outras crianças para formar 
os grupos. No parque percebo que as crianças com síndrome de Down se 
procuram no momento do parque para brincar juntas e outras vezes 
preferem brincar sozinhas. Às vezes vejo alguns meninos convidando 
outros portadores da síndrome de Down para brincar. Em atividades extra-
classe, geralmente quando têm que escolher grupos para jogos, eles não 
convidam o portador da síndrome para jogar, deixando ele por último, por 
isso cabe à professora criar estratégias para formar os grupos para que isto 
não aconteça. (VIOLETA, nível V) 
 

 

No primeiro depoimento, a professora Gérbera evidencia que, inicialmente, 

existe uma reação comum a todos, que envolve a observação e questionamentos a 

respeito da colega, onde se procura conhecê-la. Pela falta de conhecimento, as 

crianças acabam pensando que a colega com síndrome de Down vai necessitar de 

ajuda para fazer tudo, resultando, em alguns casos, na superproteção. Porém, a 

medida que as crianças vão se conhecendo, começam a se estabelecer vínculos 

mais significativos, como de cooperação e de amizade.  Como situamos 

anteriormente, a amizade não é algo imposto, mas é um processo constituído no dia 

a dia das pessoas. 
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Violeta, afirma que as crianças não interagiam com At quando iam realizar 

alguma atividade competitiva, pois ela era vista como alguém menos produtiva, e 

também que, nos momentos de brincadeiras, At sempre buscava a companhia das 

outras crianças com síndrome de Down. Nesse processo, reforçamos o papel 

importante que deve ser desenvolvido pelas professoras, na busca de mediar os 

relacionamentos entre as crianças. 

Quando questionados como a criança com síndrome de Down interagia com 

os seus colegas, as professoras responderam: 

 

 

- inicialmente, tímida, aos poucos, já consegue se relacionar com algumas 
crianças do grupo de forma geral, embora tenha dois ou três colegas com 
quem prefira brincar, sentar junto na roda e/ou durante as atividades. Ela 
procura participar das atividades, procurando seguir as orientações, 
embora no seu ritmo. (GÉRBERA, nível V) 
- Ela tem preferência por uma colega, sempre procura ficar próxima dela, 
por ser tímida dificilmente se expõe, só quando questionada. Mas fala de 
suas preferências quanto aos colegas e realiza as atividades aceitando 
ajuda dos colegas. No parque brinca com sua amiga preferida ou procura o 
outro menino portador da síndrome de Down, eles correm, sobem na 
casinha, balançam se escondem e fogem das professoras para não 
entrarem para a sala. Nas atividades extra-classe, participam de todas as 
atividades danças, jogos, brincadeiras, aulas-passeios (VIOLETA, nível V). 
 

 

Percebemos que as professoras do nível V confirmaram que At interagia com 

todos os colegas, mas que, por ser tímida, dificilmente se expunha. Outro aspecto 

evidenciado diz respeito às preferências que tem, ao escolher os colegas. Isto 

mostra que as pessoas estão sempre fazendo escolhas e preferindo alguém em 

lugar de outro, em decorrência de identificações maiores e também da própria 

aceitação pelos pares. Esse aspecto é comum a todas as pessoas, inclusive no que 

diz respeito às crianças com síndrome de Down. 
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As professoras reconhecem que At participa das atividades propostas, 

conjuntamente com os seus colegas, ajudando e sendo ajudada, porém, dentro do 

seu ritmo próprio. 

 

- Reconhece nominalmente todos os colegas da sala, a ponto de identificar 
de imediato as crianças que estão ausentes e perguntar qual o motivo da 
falta dos colegas. Apresenta atitudes carinhosas com algumas crianças em 
especial (beija, abraça, faz carinho). Participa das atividades coletivas 
quando lhe atraem de algum modo: faz-de-conta, roda, desenho, pintura; 
(FLOR DE LIZ, nível III). 
- São poucas às vezes em que se aproxima do grupo. Mas sempre 
pergunta pelos colegas que não estão presentes, sobretudo por aqueles 
com os quais já estabelece vínculos afetivos. Algumas vezes, talvez para 
chamar a atenção (quando não se sente parte integrante do grupo) começa 
a provocar as crianças ou professoras, beliscando-as ou puxando-lhes os 
cabelos (GIRASSOL, nível III). 
 

 

No tocante às falas das professoras do nível III, é importante destacar a 

afirmação feita por Flor de Liz que Iz conhecia todos os colegas da classe pelo nome 

e, que sempre se preocupava com a ausência de algum deles no grupo, e também, 

que apresentava atitudes afetivas com os mesmos. Outro aspecto relevante diz 

respeito à participação nas atividades coletivas propostas pelas professoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 14: Iz colocando seu cartão de identificação no quadro. 
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A professora Girassol percebe, ainda, que o comportamento agressivo de Iz 

poderia ser resultante da sua não aceitação por parte do grupo. Em resposta a isso, 

beliscava e puxava os cabelos dos colegas ou de quem estivesse próximo a ela. 

Pensamos que as professoras poderiam incentivar ainda mais 

significativamente esses relacionamentos, criando estratégias para que as crianças 

pudessem estabelecer vínculos efetivos.  

 

 

- IMPLICAÇÕES SOBRE A PRESENÇA DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE 

DOWN NA CLASSE 

 
Quando as professoras foram questionadas se existia implicações sobre a 

presença da criança com síndrome de Down na classe, responderam: 

 

 
- As implicações trazidas são da ordem de formação valorativa dessas outras 
crianças, de forma que aprendem a reconhecer o potencial criador do outro, 
independente da aparência, capacidade cognitiva ou comportamento que 
passa vir a apresentar. Vale ressaltar que as implicações podem ser 
negativas quando não se tem um trabalho sério, comprometido e que aborde 
a perspectiva de respeito às diferenças. Portanto, é o encaminhamento que é 
dado que determinará que tipo de implicações as crianças com deficiência 
trarão para os “normais” (FLOR DE LIZ, nível III). 
- Eu diria que há implicações para os alunos e também, para os profissionais 
que atuam diretamente com essas crianças. Há uma aprendizagem recíproca 
no sentido mais amplo do termo. O respeito às diferenças (desde as mais 
sutis e corriqueiras), a desconstrução do preconceito, a construção do afeto, 
a descoberta da nossa ignorância em relação às limitações e possibilidades 
dessas crianças são apenas parte dessa aprendizagem (GIRASSOL, nível 
III). 
- Não  (GÉRBERA, nível V) 
- Sim, eles percebem que o mundo é feito de diferenças e que todos têm que 
viver juntos numa sociedade (VIOLETA, nível V). 

 

 

Como constatamos, em seus depoimentos, a maioria das professoras 

apresentou diferentes implicações quanto à presença das crianças com síndrome de 
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Down na classe, que dizem respeito: à aprendizagem de valores; ao reconhecimento 

do potencial do outro como, alguém que é, também, criador; à aprendizagem 

também por parte das professoras, que são desafiadas a buscar novos caminhos, e, 

com isso, todos se beneficiam; a derrubada de barreiras atitudinais, pois todos 

aprendem a conviver com o outro; independentemente de suas diferenças; à 

construção de vínculos afetivos mais significativos entre as crianças.   

Apenas a professora Gérbera, do nível V, afirmou que não existiam 

implicações quanto à presença da criança com síndrome de Down no grupo. 

Percebemos, portanto, que, quando bem planejada, a inclusão é benéfica 

para todos os alunos, em termos de construção de hábitos e de atitudes, bem como 

em relação aos ganhos obtidos no tocante às habilidades acadêmicas e sociais, que 

são mutuamente desenvolvidas.  

Esses depoimentos vêm confirmar afirmações de alguns teóricos, como é o 

caso de Cardoso (1992), ao destacar que os benefícios da inclusão escolar, são 

inúmeros, pois o convívio com pessoas que apresentam necessidades educacionais 

especiais traz uma variedade de desafios, estímulos, modelos e oportunidades para 

os alunos em geral.  

Segundo Sassaki (1997), os benefícios da inclusão, no tocante aos alunos 

que apresentam deficiência são vários, entre os quais destaca: 

 valorização da diversidade individual; 

 responsabilidade e melhor desenvolvimento acadêmico e social; 

 acesso amplo a modelos e experiências positivas; 

 aprendizagem cooperativa; 

 maior preparo para a  vida adulta. 

 



 158

Podemos perceber, ainda, de acordo com esse autor, que os benefícios para 

os alunos sem deficiência são, entre outros: 

 
 acesso a uma gama ampla de modelos e de papéis sociais e de 

aprendizagem; 

 desenvolvimento de confiança e de compreensão da diversidade individual; 

 maior preparo para a vida adulta; 

 aprendizagem cooperativa; 

 oportunidade de demonstrar mais responsabilidade com o ser humano. 

 

Conforme afirmam Karagiannis, Stainback, S. e Stainback, W. (1999, p.26) 

“[...] a razão mais importante para o ensino inclusivo é o valor social da igualdade”, 

pois devemos reforçar, na prática, a idéia de que as diferenças devem ser aceitas, 

sendo o principal objetivo da inclusão escolar, atender adequadamente a todos no 

ambiente comum de ensino. 

 

 

4.1.3 – Mapeando os relacionamentos 

 

Os resultados referentes à sociometria, foram analisados como citamos 

anteriormente de acordo com Vayer e Roncin (1989) e Alves, D. (1964), a partir da 

confecção inicial de uma lista de símbolos, que buscou designar as crianças por duas 

letras, a fim de garantir o sigilo dos participantes. Após esse procedimento, esta 

listagem foi distribuída nos sociogramas, da seguinte forma: as elipses com o 

contorno utilizando a cor rosa representaram as meninas; as elipses com o contorno 
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na cor azul representaram os meninos; as elipses com o contorno na cor amarela 

representaram as crianças que não opinaram; as elipses com o contorno na cor 

verde representaram as crianças cuja segunda escolha se referiu a todos os colegas 

da classe, sem distinção; as elipses preenchidas com a cor laranja representaram as 

crianças com síndrome de Down. As escolhas foram representadas por setas, sendo 

que as setas de cor preta dizem respeito à primeira escolha e as de cor vermelha 

correspondem à segunda escolha, permitindo, assim, a representação das relações 

entre as crianças que compõem cada classe. As observações nos permitiram 

compreender e analisar melhor as relações existentes entre as crianças, bem como os 

grupos que se formaram. 

Salientamos que, durante a realização da sociometria, tínhamos resolvido 

envolver todos as crianças da classe, uma vez que essa técnica não nos permite 

trabalhar por meio de amostragem, pois visa captar e mapear opiniões de um grupo 

específico. No entanto, durante a realização da sociometria na turma do nível III, dez 

alunos (40%) não responderam às questões. Isto aconteceu porque alguns estavam 

ausentes no período das nossas visitas à escola e também porque outros se 

negaram a responder às questões mesmo diante de várias solicitações nossas. 

Acreditamos que isto ocorreu, principalmente, por motivo de timidez.  

Ressaltamos que a ausência das respostas dessas crianças não prejudicou, 

significativamente, a análise dos dados, considerando que: tais colegas não foram 

escolhidos pela criança com síndrome de Down para estudar e/ou brincar e, desses, 

apenas duas foram eleitas como primeira e segunda opção por outras crianças; duas 

foram escolhidos como primeira opção, e quatro só foram apontadas como segunda 

preferência, no tocante ao aspecto com quem gosta de estudar. Com relação à 
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opção de colegas para brincar, duas crianças foram escolhidas como primeira e 

segunda opção, quatro como segunda preferência e quatro como segunda escolha. 

A análise das questões pertinentes à escolha de colegas para momentos de 

estudo e lazer, explicitam várias relações que estão representadas, graficamente, 

nos sociogramas.  

Através dos sociogramas e baseados, também, nas observações realizadas 

em classe e extraclasse, analisamos as escolhas entre as crianças, a formação de 

grupos, bem como as suas diferentes escolhas para as atividades de estudo e para 

as brincadeiras. Priorizamos, porém, nesta análise, as escolhas frente às crianças 

com síndrome de Down e alguns casos que nos chamaram mais a atenção, em 

decorrência de fatores como: maior freqüência de escolhas de colegas; não 

escolhas de colegas; escolhas indiscriminadas; escolhas sem reciprocidade. 

Para melhor visualização, analisaremos cada questão separadamente, em 

relação às escolhas sobre com quem as crianças gostam de estudar e de brincar. 

Inicialmente, apresentaremos os dados sobre colegas com quem gostam de 

estudar, levando em consideração as duas turmas separadamente, e, logo após, os 

dados relativos aos colegas com quem gostam de brincar. 

 

 

- Colegas com quem gostam de estudar 

 

Para Vygotsky (1997a), a criança não é um ser apenas ativo, mas um ser 

interativo, porque cada criança elabora e se apropria do conhecimento constituindo-

se como sujeito a partir das relações intra e interpessoais. Portanto, é na troca com 

os outros que cada criança vai internalizando conhecimentos, papéis e funções 
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sociais, o que possibilita a formação da própria personalidade, aspecto de extrema 

importância, principalmente para crianças que apresentam a síndrome de Down.  

Este teórico define o desenvolvimento humano a partir das relações sociais 

que a pessoa estabelece durante a vida e das conseqüentes aprendizagens. Nesse 

sentido, o processo de ensino aprendizagem se constitui a partir das interações que 

ocorrem nos diferentes contextos sociais. Portanto, a sala de aula deve ser pensada 

e vivida como um lugar rico e variado de interações, onde cada educando é um ser 

único e diferente dos demais (REGO, 2002).  

A partir da perspectiva histórico-cultural, todo ser humano se constitui, 

enquanto homem, pelas relações que estabelecem com os outros. Na certeza de 

que as interações contribuem, significativamente, para formação do sujeito, no 

tocante ao aprender e ao ensinar, percebemos que estas criam condições para que 

as crianças se tornem pessoas pensantes e atuantes por si mesmas. 

Vejamos a seguir o Sociograma  que se refere a turma do nível III. 
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SOCIOGRAMA – 1              COLEGAS COM QUEM GOSTA DE ESTUDAR             NÍVEL - III 
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- TURMA DE NÍVEL III 

 

SOCIOGRAMA - 1 

 

Na turma do nível III, onde está incluída Iz, de 6 anos de idade, pudemos 

observar, através do Sociograma 1, que, na escolha de colegas para estudar, ela foi 

escolhida como primeira opção por Ad, que justificou gostar de estudar com Iz, pois 

isto lhe possibilita uma oportunidade de ajuda à colega, ao afirmar:  

 

 

- Gosto, porque eu ajudo a ela (Ad). 

 

 

Diante de nossas observações, evidenciamos que Ad tenta manter uma 

proximidade, no entanto, Iz dificilmente mantém vínculos com colegas por muito 

tempo, preferindo a companhia das professoras. Acreditamos, que este fato decorre 

da sua vivência maior com adultos na sua vida familiar. Por sua vez, Iz escolheu Ad 

como segunda opção, evidenciando uma reciprocidade na escolha. 

De escolheu com primeira opção Ad, que, por sua vez, escolheu Iz como 

segunda opção. Percebemos que, tanto Ad quanto De, os colegas escolhidos por Iz 

para estudar, eram crianças que quase sempre estavam juntas na mesma mesa, 

durante as atividades em classe.  

Outro aspecto que nos chama a atenção é que Ad é uma das crianças mais 

escolhidas pelos integrantes da classe. Ela se destaca pelo temperamento, pois, 

apesar de se mostrar um tanto tímida, apresenta um certo espírito de liderança e de 

organização. 
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Das crianças que não escolheram colegas com quem estudar, apenas La e Li 

foram escolhidas como primeira opção. A escolha de Re por La se deu pelo fato 

destas crianças apresentarem um certo afeto uma pela outra, de buscarem estar 

juntas sempre. E a escolha de Mo por Li, percebemos que decorreu do fato deles  se 

sentar juntos na classe, pois, durante nossa estada na classe, não os vimos realizar 

atividades juntos, no sentido de trocas e/ou de ajuda mútua. 

As crianças Ro, So e Na foram escolhidas, apenas, como segunda opção. A 

escolha de So por Re deve-se, ao fato de estarem juntas desde o nível I. Vo 

escolheu Ro por esse compartilhar materiais com ele e estabelecerem uma ajuda 

mútua durante as atividades em classe. 

Com relação a Lu, Ma, Gi e Ni, observamos que não escolheram, nem foram 

escolhidos pelos colegas. Acreditamos que isso se justifica, também, pela ausência 

constante de algumas dessas crianças na classe. 

Uma outra criança que julgamos relevante situar é Pe, que escolheu como 

primeira opção Mo e, como segunda opção, escolheu todos os colegas. No entanto, 

a escolha não foi recíproca. Pe não foi escolhido por nenhuma das crianças da 

classe. Vale destacarmos que Pe não apresenta nenhuma deficiência e também não 

apresentava comportamentos considerados indesejáveis na classe. No entanto, ele 

não é um caso isolado, pois Ra, também não foi escolhida por nenhum dos colegas. 

Buscando analisar estes fatos, podemos atribuir essas não escolhas à timidez 

evidenciada pelas crianças Ra e Pe, que raramente opinavam no grupo, mas 

sempre faziam o que os outros ditavam. 
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SOCIOGRAMA – 2              COLEGAS COM QUEM GOSTA DE ESTUDAR                NÍVEL - V 
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- TURMA DE NÍVEL V 

 

SOCIOGRAMA - 2 

 

Ao observamos o Sociograma 2 visualizamos um grupo de meninas e um 

grupo de meninos, separadamente, como é comum nesta faixa etária. No grupo das 

meninas observamos que as mais escolhidas foram Fe e Ju, em decorrência de 

exercerem uma grande liderança neste grupo. No grupo dos meninos, os mais 

escolhidos foram Fi e Ti, que se destacaram por ajudar aos demais nos momentos 

da resolução de atividades. 

Observamos neste Sociograma, que At escolheu Ab e Bi, sendo escolhido 

apenas por Ab, que justifica sua escolha, dizendo: 

 

 

- Gosto, ensinando a ela, ela vai fazendo as letras, At vai fazendo as letras, 
enquanto eu estou te ensinando (Ab).  
 

 

At escolheu Ab, justificando a sua escolha ao afirmar:  

 

 

- Porque ela é minha amiga (At).  

 

 

At, também, escolheu Bi, e acreditamos que essa escolha seja fruto do fato 

de que Bi, em alguns momentos, sentar-se próximo à mesma e observamos que, 
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quando ela solicita algo, como por exemplo, um lápis, uma borracha, ele atende sem 

oferecer grandes resistências. 

As crianças Di e Va escolheram como segunda opção todos os colegas da 

classe, justificando:  

 

 

- Eu gosto de estudar com qualquer um [...].(Di) 
-Todos são meus colegas, qualquer um, gosto de todos (Va). 

 

 

As crianças La, Da, Po, Jo e Li escolheram e não foram escolhidos. 

Acreditamos que alguns desses crianças não foram escolhidas também porque 

faltavam constantemente às aulas e, assim não conseguiam estabelecer tantos 

vínculos afetivos e sociais. 

Percebemos que algumas escolhas ocorrem, principalmente, na turma do 

nível V, onde se enfatiza mais a aprendizagem de conteúdos, em função de algumas 

crianças se destacarem na classe, como as que melhor realizam as atividades, 

como as que terminam em menor tempo e colaboram com os colegas, tal como 

ocorre com Fe, Ju, Fi e Ti.   

Observamos, porém, que no nível III as crianças fazem suas escolhas, 

utilizando como critério, principalmente, a proximidade física, o fato de sentarem 

juntos.  
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- Colegas com quem gosta de brincar 

 

Segundo Lima (2005, p.1), “a criança brinca para conhecer-se a si própria e 

aos outros em suas relações recíprocas, para aprender as normas sociais de 

comportamento, os hábitos determinados pela cultura, [...] para desenvolver a 

linguagem”. Uma das funções do brincar é o exercício do movimento que possibilita 

à criança se relacionar com o outro, explorando o espaço, bem como o seu próprio 

corpo.  

Conforme esse mesmo autor (2005, p.18) “o brincar tem dupla utilidade, por 

um lado funciona como estratégia para a construção da individualidade e, por outro, 

como situação para compreensão e inserção da criança no mundo a que pertence”. 

Brincando, a criança reproduz, na maioria das vezes, as ações que observa 

em seu meio, e à medida que cresce, incorpora a representação que faz do real, os 

conhecimentos adquiridos, os desejos e os sentimentos. É no próprio jogo que a 

criança manifesta sua independência, tendo, muitas vezes, que negociar, 

argumentar as propostas e/ou submetê-las à aprovação ou modificações. 

No ato de brincar cada criança é desafiada a superar seus limites e a avançar 

em sua aprendizagem e desenvolvimento. Nessa atividade, a criança realiza, 

constrói e se apropria de diversos conhecimentos, normas e atitudes. Segundo 

Vygotsky (1997b) a criança apresenta um nível de desempenho quando realiza 

alguma atividade sozinha, mas, quando interage com outra criança, o seu nível de 

desempenho se torna complexo e mais rico em experiência. Portanto, é “através da 

colaboração entre os pares que a criança pode construir e ampliar seus conceitos, 

os quais ela não teria condições de realizar sozinha naquele momento de seu 

desenvolvimento” (LIMA, 2005, p. 24).  
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Foto 15: At brincando com crianças do nível III 

 

 

O brincar na escola é regido por normas que regulam as ações das pessoas e 

as interações entre elas. Além de ser uma fonte de lazer, é um espaço de atividade 

educativa em que a criança constitui significados, assimilando papéis sociais e 

compreendendo relações afetivas que ocorrem em seu meio.  

Vejamos como se desenvolvem os relacionamentos entre as crianças 

pesquisadas, no que diz respeito às brincadeiras. 
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SOCIOGRAMA- 3              COLEGAS COM QUEM GOSTA DE BRINCAR                  NÍVEL-III 
 
 An Vi 

La 

Lo Iz 

Ga 

Ad 

De 

Em 

Mo 

Lu 
Je 

Vo 

Na 

Pe 

Be 

Ra 

Re 

So 

Li 

Ro 

Gi 

Sa 

Ma Ni 

         Aluna com SD 

 Meninas 

 Meninos 

 Alunos não opinaram 

 1ª escolha 

 2ª escolha 



 171

- TURMA DE NÍVEL III 

 

SOCIOGRAMA – 3 

 

Com relação às escolhas indicando com quem gostam de brincar, 

observamos algumas mudanças com relação às respostas dadas pelas crianças à 

questão anterior. 

Iz escolheu, como primeira opção Lo, e como segunda escolha, An. Pelas 

nossas observações, a escolha por essas duas colegas ocorreu pelo fato, de 

estarem, com bastante freqüência, no mesmo parque que Iz fica. Durante nossa 

estada na escola, Iz permaneceu, na maioria das vezes, durante o recreio, apenas 

brincando no balanço de um dos parques da escola, dificilmente estabelecendo 

vínculos com os outros crianças que lá estavam. 

Na idade pré-escolar a criança passa grande parte de seu tempo brincando, 

seja sozinha ou com alguns colegas. E é neste ato de brincar que ela desenvolve a 

linguagem e passa a ter uma melhor compreensão de si e do outro (LIMA, 2005). 

O contato com outros colegas ocorria quando alguns deles a chamavam para 

descer no escorrego ou para brincar em outro conjunto de brinquedos existentes na 

escola, o que era raro. 

 As crianças De, Vi e Ad escolheram Iz como primeira opção. Ad justificou ter 

escolhido Iz para brincar dizendo: 

 

 

- Porque gosto de brincar em todo lugar, ela (Iz) pode brincar, pular, correr 
[...] (De).  
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Vi justificou gostar de brincar com Iz, dizendo: 

 

 

- [...] no faz de conta, de casa [...] mas correr, não, que se machuca.  
 

 

Observamos na fala de Vi o quanto ele se preocupa em preservar a colega, 

até mesmo uma certa superproteção, decorrente do fato de que esta apresentava 

maior lentidão na execução de atividades motoras, em decorrência da hipotonia que 

ainda se faz presente. 

  De não justificou sua resposta, mas observamos que, nos momentos de 

brincadeiras, no “faz de conta”, na caixa de areia ou na brinquedoteca, quando 

incentivadas pelas professoras, desenvolviam algum tipo de brincadeira juntas. Tal 

fato, evidencia a importância do olhar atento da professora em todos os momentos, 

da sua intervenção no sentido de incentivar a inclusão de todas as crianças nas 

atividades desenvolvidas. 

Iz, juntamente com Lo e Se foram as crianças mais escolhidas como primeira 

opção, sendo escolhidas três vezes cada uma, embora Iz, por muitas vezes se isole 

do grupo ou procure adultos e crianças maiores que os da sua classe. Ad foi outra 

criança escolhida três vezes, porém, como segunda opção pelos colegas. 

Tanto Je como Iz, quando estão em algum desses ambientes (caixa de areia, 

brinquedoteca e faz de conta) são as crianças que mais mudavam de atividades e 

exigiam maior acompanhamento da parte das professoras. Com relação a Ad, esta, 

muitas vezes acompanhava esses colegas, empreendendo as mesmas atitudes.  

Com relação aos que não quiseram emitir qualquer opinião, destacamos que 

Ro, Lu, e Na foram escolhidos como primeira opção por Vo, Mo e Ra, 
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respectivamente. As crianças So, Gi, Sa e La, por sua vez, foram escolhidas, como 

segunda opção, por parte de Re, Je, Pe e Vi. Mas, Ni, Na e Li, não foram escolhidas, 

em nenhum momento. 

Neste sociograma, percebemos dois grandes grupos: um específico de 

meninos, no qual se destaca apenas Re, que escolheu, como segunda opção uma 

menina (So). Um outro grupo somente de meninas, com exceção de An, que 

escolheu, como segunda opção Lu que é menino. Vi foi o único menino que 

escolheu duas meninas (La e Iz), embora participe das atividades com seus colegas 

do sexo masculino.  

Mais uma vez, Pe não foi escolhido por nenhum de seus colegas e o mesmo 

aconteceu com Vi, De e Ra, embora tenham realizado suas opções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 174 

SOCIOGRAMA- 4             COLEGAS COM QUEM GOSTA DE BRINCAR            NÍVEL - V 
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- TURMA DE NÍVEL V 

 

SOCIOGRAMA - 4 

 

No tocante às escolhas das crianças desta turma, relativas a com quem gosta 

de brincar, observamos, no sociograma 4, que novamente se formou um grupo de 

meninas e um grupo de meninos. O grupo de meninos é liderado novamente por Fi e 

Ti, e o grupo das meninas por Fe e Ju, o que não difere muito do sociograma que 

envolveu as relações existentes nos grupos de estudo. 

At foi escolhida por Ab e por Ju. Ambas justificaram a escolha dizendo que: 

 

 

- Gosto de brincar] de casinha, de correr, pular e muitas coisas (Ju).   
- Gosto de brincar com At e mãe e filha (Ab).  

 

 

Observamos que, quanto a Ab, houve uma reciprocidade e, como segunda 

opção, At escolheu Co.  É no brincar que a criança vai conhecendo, aprendendo e 

se constituindo como parte do grupo em que está inserida. 

Durante nossas observações, realmente, visualizamos momentos de 

brincadeira entre At e Co, bem como com outras crianças tais como Ju, Li, Va e Pu, 

no entanto, evidenciamos um vínculo mais forte entre At e Ab. Ab sempre estava 

disposta a estar junto a At, o que não ocorria com outras crianças da classe, que 

sempre estavam interagindo com outros colegas do grupo, com quem conviviam 

desde o nível I. Ressaltamos que At era nova no grupo. 

As crianças Ab, Pu e Lu escolheram, como segunda opção, todas as 

crianças, justificando, que: 
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- Gosto de brincar com todos os meus colegas (Lu). 
- Todos são legais (Pu). 
- Qualquer um pode ser, eu gosto de todos (Ab). 

 

 

Isto evidencia uma abertura da parte desses crianças em compartilhar das 

brincadeiras com todas as demais, sem fazer qualquer exceção.  

No conjunto das crianças que não foram escolhidas como primeira, nem como 

segunda opção, se encontram La, Jo e Da. Acreditamos que o motivo para isso seja 

o mesmo que foi evidenciado no Sociograma 2 (com quem gosta de estudar), 

decorrente de sua ausência na dinâmica escolar. Bi, também não foi escolhida. A 

partir do observado, um dos possíveis motivos para essa não escolha pode ser o 

fato de que, durante as brincadeiras, ela era a criança que apresentava maior 

dificuldade em interagir com os colegas, brigava e discutia com facilidade, querendo 

fazer prevalecer a sua vontade. 

Na escola, este é um campo que deve ser, cada vez mais, privilegiado, pois 

possibilita as crianças, além da aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento dos 

processos do pensamento, a socialização e a melhoria dos relacionamentos entre 

eles. Como na idade pré-escolar a criança passa grande parte de seu tempo 

brincando, seja sozinha ou com alguns colegas, é nesse ato de brincar que ela 

desenvolve a linguagem e passa a ter uma melhor compreensão de si e do outro. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES    

A inclusão escolar do educando com síndrome 
de Down – assim como da maioria das crianças 

com necessidades especiais – é algo que se impõe 
como premente e essencial, nos dias atuais 

(MARTINS, L., 2003, P. 201) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 13: Desenho realizado espontaneamente pela criança Ad do nível III,  
retratando as colegas Iz e De. 
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No presente estudo, tentamos conhecer um pouco sobre as interações entre 

as crianças com síndrome de Down e as demais crianças, em classes de educação 

infantil. Ao levantarmos algumas considerações sobre o estudo empreendido, não 

temos a intenção de encerrar a discussão sobre o tema, nem tão pouco de 

responder a todas as questões sobre o processo de interação entre as crianças com 

e sem síndrome de Down.  

Consideramos que este é um tema complexo, que não podia ser totalmente 

explorado em um espaço de tempo destinado à investigação ora relatada. Sabemos, 

também, que este estudo mostra uma realidade vivenciada em uma determinada 

instituição escolar,  num período histórico e socialmente determinado e que, em 

outras realidades, os aspectos nele ressaltados ainda podem estar longe da vivência 

cotidiana ou, até mesmo, apresentarem pontos ainda mais significativos. 

Embora compreendendo a complexidade do tema investigado e a 

necessidade de uma continuidade de estudos, com vistas ao aprofundamento dos 

aspectos evidenciados na pesquisa, acreditamos que este trabalho pode oferecer 

uma contribuição para outras pessoas que desejem investigar sobre as crianças com 

síndrome de Down e, em especial, sobre as interações existentes entre estas e seus 

colegas numa escola inclusiva. 

Como vimos, as crianças com síndrome de Down, apesar de apresentarem 

características físicas particulares e específicas, em decorrência da alteração 

genética, também possuem características que são comuns às demais pessoas.  

Para que possam melhor se desenvolver, suas famílias necessitam ser 

orientadas sobre como suprir as suas necessidades, bem como sobre a importância 

de lhes ser oportunizada a participação em programas de intervenção, o mais cedo 

possível, visando – entre outros aspectos – maximizar o seu potencial de 
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desenvolvimento e prevenir o surgimento de problemas secundários. Mas, é 

importante não esquecer que o trabalho de intervenção deve ser constante na vida 

dessas pessoas. 

Entendemos, ainda, que a criança que apresenta alguma deficiência não é 

simplesmente menos desenvolvida em relação à criança normal, mas desenvolvida 

de outro modo. A especificidade da estrutura orgânica e psicológica, assim como o 

seu ritmo de desenvolvimento são o que diferenciam a criança com síndrome de 

Down das demais crianças. Assim, as leis que regem o desenvolvimento, tanto da 

criança com a síndrome, como das demais crianças são, fundamentalmente, as 

mesmas. 

Um outro aspecto que também deve ser evidenciado é que, até o nível de 

desenvolvimento que conseguem atingir, apresentam progresso similar ao de 

pessoas mais jovens sem esse tipo de comprometimento. Há, também, diferenças 

entre as próprias pessoas com síndrome de Down, bem como em diferentes áreas 

de desenvolvimento, dependendo das suas condições e das experiências de vida 

que lhes são oportunizadas. 

Hoje, vem sendo reconhecido que as crianças com síndrome de Down 

incluídas na escola regular, desde os primeiros anos de vida, e que recebem um 

atendimento adequado, se desenvolvem de maneira mais efetiva.  

Considerando, então, o contexto atual, em que as crianças chegam à escola 

cada vez mais cedo, destacamos a importância da presença e do envolvimento 

constante de todos os que fazem a comunidade escolar e, em especial, dos pais, 

dos profissionais da instituição, e das demais crianças, nesse processo. No tocante 

às crianças com síndrome de Down, seus colegas muito podem contribuir para a sua 

permanência, com qualidade, na escola regular.  
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No entanto, no processo de inclusão escolar comumente nos vêm à mente 

alguns aspectos importantes: as adaptações que devem ser feitas; os recursos 

que devem ser utilizados; a capacitação que o professor necessita receber; entre 

outros. No entanto, esquecemos de nos perguntar: o que cabe aos colegas de 

classe? Que papel eles podem assumir neste processo? De fato, esquecemos de 

que os que estão mais próximos da criança com síndrome de Down são as 

próprias crianças e que estas, de fato, a partir da convivência e da mediação do 

professor, podem contribuir para a quebra do preconceito e para o seu 

desenvolvimento, em várias áreas.  

Essa participação deve ser valorizada e estimulada como intercâmbio, 

negociação ou aliança, para que se evidencie – cada vez mais – resultados 

significativos para as crianças. 

No tocante à escola campo da pesquisa, percebemos o ambiente escolar 

como um lugar alegre, dinâmico, onde diferentes crianças desenvolviam relações 

sociais, aprendiam, conhecendo e incorporando experiências adquiridas, não 

apenas nas relações de aprendizagem com a mediação da professora, mas, 

também, através das experiências obtidas a partir das relações entre as próprias 

crianças.  

Como evidenciamos durante a realização deste estudo, as crianças que foram 

investigadas se mostraram felizes em estar na escola, pois tinham a possibilidade de 

estudar e de brincar com os colegas. O mesmo sentimento foi evidenciado pelas 

crianças com síndrome de Down, quando afirmaram gostar de estudar e de brincar 

naquela escola. 

Constatamos, também, que as crianças que compunham as duas classes 

pesquisadas gostavam de ajudar e de serem ajudadas, independentemente de 
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quem era o colega que necessitava de ajuda. Verificamos, ainda, que as crianças – 

além de ajudarem a colega com síndrome de Down – também percebiam que esta 

poderia auxiliá-las em alguma atividade. No entanto, afirmaram que a ajuda deveria 

ser proporcionada à mesma no momento devido, principalmente quando não 

conseguia realizar alguma atividade sozinha. Observamos, porém, que, em 

determinadas situações, algumas crianças pensavam estar ajudando a colega, mas, 

na verdade, estavam realizando a atividade em seu lugar, evidenciando dessa forma 

uma atitude de superproteção.  

No tocante ao fato de gostarem ou não de estudar com as crianças com 

síndrome de Down, a maioria afirmou gostar de estudar com tais colegas. 

Entretanto, algumas crianças questionavam o por quê da colega com síndrome de 

Down não ter avançado juntamente com as outras crianças de sua faixa etária, 

por não compreenderem, ainda, as implicações decorrentes desta síndrome. 

Com relação à percepção das crianças sobre as colegas com síndrome de 

Down, a maioria afirmou que eram diferentes. Ao reconhecerem a diferença 

existente, porém, não levaram em consideração apenas a síndrome, mas 

evidenciaram o fato de que todas as pessoas são diferentes umas das outras em 

relação a vários fatores, como por exemplo: cor da pele, sexo, idade, 

características físicas. 

Com relação à visão das crianças sobre seus colegas em geral, inclusive das 

crianças com a síndrome de Down, no tocante à questão das interações entre elas, 

percebemos que apresentavam relacionamentos bastantes significativos e amizades 

cristalizadas, principalmente as crianças do nível V. 

Observamos que as interações entre elas ocorriam a todo o momento, seja 

por meio do incentivo à colega, seja através da superproteção ou, ainda, da rejeição 
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à colega em função de algum comportamento indesejado. Esses relacionamentos 

estavam presentes, desafiando as crianças a avançar, através das trocas 

interpessoais, sendo enriquecidas a partir das novas experiências adquiridas no 

contato com o outro.  

Vimos, ainda, que o comportamento indesejado era um dado para a não 

aceitação de uma das crianças com síndrome de Down. Percebemos que a não 

aceitação dessa colega diferente não se referia apenas à deficiência, mas ao 

comportamento que apresentava frente ao grupo. Isso não é algo inerente apenas 

às crianças, mas ocorre com as pessoas de maneira geral, pois sempre há a 

rejeição de alguém –  até mesmo sem conhecer – apenas pelo fato de ter um 

comportamento que não agrada aos demais.   

Portanto, acreditamos que a participação dos colegas de classe, desde o 

momento da chegada das crianças com a síndrome de Down, é de grande 

relevância para que haja inclusão real dessas crianças na escola. Não podemos 

esquecer, porém, quão importante é que ocorra uma efetiva mediação da 

professora para que essa relação seja incentivada.  

A partir do estudo empreendido, podemos destacar que os benefícios da 

inclusão escolar são para todos que participam deste processo, pois o convívio com 

crianças que apresentam necessidades educacionais especiais traz uma variedade 

de desafios, estímulos, modelos e oportunidades para as crianças.  

No tocante aos benefícios para aquelas que apresentam deficiência, esses 

extrapolam o acesso à escola, pois existe: valorização da diversidade individual; 

maior responsabilidade e desenvolvimento acadêmico e social; acesso amplo a 

modelos e experiências positivas; aprendizagem cooperativa. 
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No que se refere aos benefícios para as crianças sem deficiência podemos 

destacar que possibilita: uma gama ampla de modelos e de papéis sociais e de 

aprendizagem; desenvolvimento de confiança e de compreensão da diversidade 

individual; maior preparo para a vida adulta; consciência a respeito da diversidade 

humana, auxiliando na quebra do preconceito. 

De maneira geral, constatamos que a aceitação do outro é um desafio a ser 

vencido e que cabe à escola contribuir para maior e melhor aceitação dessas 

crianças, uma vez que é mais fácil trabalhar essas questões com crianças, pois  

estão com sentimento e valores menos cristalizados, do que com os adultos. Se 

todos tiverem a consciência sobre a importância de levar as crianças a crescerem 

dentro da diversidade, respeitando o outro na sua individualidade, estarão 

contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos possam melhor 

exercer seus direitos. 

Com relação à visão das professoras investigadas, percebemos que todas 

consideram a inclusão como um processo, onde se deve levar em consideração as 

diferenças das crianças, bem como respeitar o ritmo e o tempo de aprendizagem de 

cada uma delas. 

Vimos que a maioria das professoras afirmou que as crianças interagiam 

umas com as outras de forma significativa, porém, reconheciam que esses 

relacionamentos não eram suficientes para que as crianças com síndrome de Down 

fossem totalmente aceitas no grupo. 

Nesse contexto, percebiam que, com a chegada de uma criança com 

deficiência na classe, a professora é desafiada a buscar novas estratégias de 

ensino, a conhecer sobre as próprias dificuldades e que, também, ocorre a formação 

de valores, entre outros aspectos. Porém, ressalvaram que, se o trabalho não for 
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realizado de forma sistemática, as implicações serão negativas, prejudicando o 

desenvolvimento da própria criança.  

Percebemos que, na escola investigada, existia um esforço da equipe técnica 

e docente no sentido de reduzir as diferenças e as dificuldades das crianças, 

incentivando uma melhor formação das professoras. No entanto, sentimos falta de 

um trabalho mais sistemático na escola como um todo, voltado para a orientação às 

crianças a respeito das potencialidades e capacidades dos colegas que apresentam 

necessidades educacionais especiais e, também, de incentivo a uma participação 

conjunta em atividade desenvolvidas em classe e extraclasse. De forma geral, 

evidenciamos que as intervenções das professoras ainda eram muito superficiais e 

não sistemáticas, talvez pelo fato da inclusão, para elas, também ser um conceito 

que está em construção. 

Sentimos falta, igualmente, de um trabalho mais efetivo junto aos pais, no 

sentido de desmistificar as idéias preconcebidas sobre as crianças com síndrome de 

Down, para poderem melhor orientar os filhos. 

Há, também, necessidade de uma maior participação das crianças com 

síndrome de Down nos eventos realizados pela escola. Observamos que as 

crianças, de forma geral, não demonstravam atitudes preconceituosas frente aos 

colegas com síndrome de Down, porém, muitas vezes, rejeitavam essas crianças no 

momento de execução de atividades competitivas. Isto ocorria, possivelmente, 

devido ao fato das mesmas apresentarem uma certa lentidão nas áreas motora e 

cognitiva. 

Evidenciamos que a criança, a partir das relações interpessoais, da ajuda e 

da cooperação no grupo, constrói o conhecimento e se constitui enquanto sujeito. 

Portanto, é nas trocas entre as crianças com e sem deficiência mediada, em alguns 
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casos, pela professora, que cada uma vai internalizando conhecimentos, papéis e 

funções sociais, o que possibilita a formação da própria personalidade.  

As interações em classe e extraclasse, portanto, apesar de comportarem um 

certo nível de disputa, de segregação, de dependência, promovem intimidade e 

prazer, favorecendo e desafiando a criança na sua aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Constatamos, também, que a diferença entre as crianças era mais evidente 

nas turmas do nível V, onde os desafios, muitas vezes, eram maiores, e a criança 

com síndrome de Down não conseguia superá-los com a mesma facilidade dos 

demais colegas.  

Observamos, ainda, que – apesar de uma das crianças com síndrome de 

Down ser rejeitada pelos colegas em alguns momentos – tais atitudes a faziam 

avançar. Porém, não vimos nessas ocasiões uma atuação mais efetiva das 

professoras num sentido de fazer as crianças refletirem sobre algumas dessas 

atitudes / ações. 

Percebemos, nesse sentido, o papel importante que pode desempenhar o 

professor no incentivo aos relacionamentos entre as crianças, inclusive 

desmistificando a idéia de que elas, apenas, ajudam a colega com deficiência sem 

receber nada em troca. Esse foi um aspecto evidenciado na própria fala de algumas 

crianças. 

Um aspecto pouco ressaltado no estudo, mas que não foi esquecido durante 

a realização da investigação, diz respeito à afetividade. Sabemos que esse é um 

componente presente em qualquer circunstância da vida, em especial nas crianças, 

pelo fato de que ainda estão desprovidas de algumas regras sociais, que não as 

impedem de expor alguns sentimentos e atitudes de forma natural e espontânea, 
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como: raiva, birra, rejeição, carinho, amizade, companheirismo, solidariedade e 

tantos outros. 

Outro aspecto que consideramos ter sido pouco explorado na pesquisa diz 

respeito a atitudes que podem ser consideradas negativas, como a rejeição ou a não 

aceitação das crianças com síndrome de Down. Esses aspectos foram abordados de 

forma superficial, pois nessa etapa, tentamos evidenciar, apenas, até que ponto 

essas crianças eram aceitas. No entanto, destacamos que as interações se 

processam de diferentes formas, que atração e rejeição fazem parte da vida de 

qualquer pessoa. 

A partir do estudo desenvolvido e das atividades vivenciadas na escola, 

entendemos que a segregação, tanto do ponto de vista educacional, quanto 

social, é prejudicial às pessoas que apresentam qualquer tipo de deficiência.  

Diante do exposto, acreditamos que é a partir da convivência que a criança 

vive experiências e obtém conhecimentos sobre os colegas, que derruba barreiras 

atitudinais existentes.  

Com o uso de metodologias diversificadas e adequadas, a escola e, 

particularmente, o professor pode trabalhar esses conhecimentos e experiências, 

possibilitando aprendizagens significativas, que impulsionam o seu desenvolvimento 

para etapas mais avançadas.  

Nesse sentido, acreditamos que a escola deve garantir um espaço para 

trocas de experiências, em que se busca a vontade de acertar nesse novo fazer, 

visando sempre atender às diferenças individuais. 

Independentemente do déficit cognitivo que apresentam, cabe à comunidade 

escolar e, especialmente, ao professor, incentivar o desenvolvimento dessas 
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crianças, acreditando que são pessoas capazes de aprender e de progredir, porém, 

num ritmo próprio.  

Desse modo, se desejamos construir uma sociedade justa e igualitária, em 

que todas as pessoas tenham valores e direitos iguais, precisamos reavaliar a 

maneira como as escolas concebem e ministram a educação, para, dessa forma, 

proporcionar às crianças com deficiência as oportunidades e as habilidades 

necessárias para a sua inserção com qualidade na sociedade. Dessa forma, as 

próprias crianças podem ser vistas como elementos fundamentais no processo de 

inclusão de colegas com deficiência. 

Gostaríamos de finalizar este trabalho com uma fala de Mittler (2003, p. 21), 

quando afirma que a “inclusão é uma visão, uma estrada a ser viajada, mas uma 

estrada sem fim, com todos os tipos de barreiras e obstáculos, alguns dos quais 

estão em nossas mentes e em nossos corações”. A convivência, desde os primeiros 

anos de vida, entre crianças com e sem deficiência, propicia condições reais para 

que esses obstáculos e barreiras sejam derrubados ou, nem mesmos, construídos.  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 16: Crianças do NEI, juntamente com as professoras realizando caminhada pelo Campus. 

(Fonte: NEI, 2005) 
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APÊNDICES 
 

Pesquisar é descobrir respostas para 
problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos (GIL, 1999, p. 43) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Desenho realizado espontaneamente pela criança De do nível III, retratando o momento 
de brincadeira no faz-de-conta com a colega Iz. 
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APÊNDICE A 
 

 
ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 
 

- Rotina escolar 

- Atividades desenvolvidas 

- Em grupo 

 - estudo 

 - recreio 

- Individual 

 - estudo 

 - recreio 

 

-Tipos de relacionamentos entre as crianças 

 

- Quais os colegas com quem a criança com síndrome de Down se relaciona? 

 

- Quando ocorrem esses relacionamentos? 

 

- Práticas desenvolvidas pelas professoras no tocante ao incentivo, ou não, das 

interações entre as crianças com síndrome de Down e seus colegas? 
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APÊNDICE B 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM CRIANÇAS 

 
1 - Você  gosta de estudar nesta classe? Por que? 

_______________________________________________________________ 

 

2 - Você ajuda a seus colegas? Quem você ajuda mais? Por que? 

_______________________________________________________________ 

 

3 - Gosta de ser ajudado nas atividades? Por quê? E por quem? 

_______________________________________________________________ 

 

4 - Você gosta de ajudar e de brincar com a colega _________? Por que? 

_______________________________________________________________ 
 

5 - Você gosta de estudar com _________ ? Por que? 

_______________________________________________________________ 
 

6 – Você acha que _______ pode fazer tudo o que você faz? Por quê? 

_______________________________________________________________ 

 

7 - O que você e ________ podem fazer juntos? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM CRIANÇAS  

COM SÍNDROME DE DOWN 

 
1 - Você  gosta de estudar nesta classe? Por que? 

_______________________________________________________________ 

2 - Você ajuda a seus colegas? Quem você ajuda mais? Por que? 

_______________________________________________________________ 

3 - Gosta de ser ajudado nas atividades? Por quê? E por quem? 

_______________________________________________________________ 

4 - Você gosta de ajudar e de brincar com os seus colegas? Por que? 

_______________________________________________________________ 
5 - Você gosta de estudar com _________ ? Por que? 

_______________________________________________________________ 
6 – Você acha que _______ pode fazer tudo o que você faz? Por quê? 

_______________________________________________________________ 

7 - O que você e ________ podem fazer juntos? 

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE  C 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA EM ENSINO E FORMAÇÃO  

DOCENTE – NEPED 

 

 

 

 

Síntese do Projeto de Dissertação 
 

 

O papel das interações no processo de inclusão de crianças  

com síndrome de Down.  

 

 

 

 

Orientanda:Katiene Symone de Brito Pessoa da Silva 

Orientadora: Profª Drª Lúcia de Araújo Ramos Martins 

 

 

 

 

 

 

 

Março de 2004 

Natal/RN 
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O acesso a uma educação, com qualidade,  constitui-se num desafio atual no que 
diz respeito a todas as pessoas, inclusive às que apresentam necessidades educacionais 
especiais. Este tema está em evidência no contexto atual das discussões acerca da inclusão 
de alunos com deficiência na escola regular, uma vez  que se reconhece o fato de que não 
basta dar-lhes um espaço na mesma, necessário se faz oferecer-lhes condições para que 
possam avançar na sua aprendizagem e desenvolvimento. 

No entanto, por muito tempo, a educação destinada às pessoas que apresentam 
deficiência foi vista como algo separado da educação regular, não atendendo às reais 
necessidades dos alunos. Gradativamente, vem surgindo uma nova visão sobre estas 
pessoas e sua educação, com base no paradigma da inclusão, que considera a diferença 
como algo inerente à condição humana e à relação entre todas as pessoas. A prática da 
inclusão se baseia em princípios diversos, tais como: aceitação das diferenças individuais, 
valorização de cada indivíduo, convivência dentro da diversidade e cooperação. 

Atualmente, observamos que a partir da convivência dos educandos com pessoas 
com características diversas ocorrem  interações significativas. Todas as crianças, quando 
bem orientadas, desenvolvem a amizade, aprendem a trabalhar em grupo, a compreender, 
a respeitar e a  conviver com as semelhanças e as diferenças individuais de seus pares. 
Pesquisas comprovam que todos os alunos, independentemente de apresentarem ou não 
deficiência, precisam de interações significativas com professores e, em especial, com os 
colegas, para que desenvolvam mais facilmente habilidades acadêmicas e sociais 
(MADDEN & SLAVIN, apud KARAGIANNIS, STAINBACK, S.; STAINBACK, W., 1999).  

Segundo Vayer e Roncin (1989), as crianças naturalmente mostram uma tendência 
de se aproximarem uma das outras. No caso de interações entre crianças com deficiência e 
sem deficiência, a aceitação da diferença pelas outras crianças, depende do conhecimento 
que elas têm umas das outras, e não da deficiência que a outra possui,  visto que não é a 
diferença/deficiência que determina maior ou menor aceitação, mas a própria convivência 
com essas crianças. Evidencia, ainda, que a capacidade de atenção, percepção e memória 
das crianças com deficiência mental, melhoram significativamente quando estão incluídas 
nas classes regulares.  

Diante dessa realidade, objetivamos, em nosso trabalho de mestrado em Educação na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, analisar as interações existentes entre 
alunos que apresentam síndrome de Down e os demais alunos em  classes regulares, na 
Educação infantil.  

Para tanto, iremos realizar observações sistemáticas em horário integral, duas 
vezes por semana, durante o período de março a junho de 2004, bem como realizaremos 
entrevistas com os alunos e com os professores das classes a serem investigadas.  
 
 
Referências: 
 
AINSCOW, Mel; WANG Margaret; PORTER, Gordon. Caminhos para escolas inclusivas. 
Lisboa: Instituto De Inovação Educacional, 1997 
 
LURIA, R, LEONTIEV,A.N, VYGOSTSKY, S. et al. Psicologia e Pedagogia I - bases 
psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento. Lisboa: Estampa, 1977. 
 
MARTINS, Lúcia de Araújo Ramos. Integração escolar do portador de Síndrome de 
Down – um estudo de caso sobre a percepção dos educadores. Natal: UFRN, 2003. 
 
STAINBACK, Susan, STAINBACK, William. Inclusão: um guia para educadores. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1999. 
 
VAYER, Pierre, RONCIN, Charles. A integração da criança na classe. São Paulo: 
MANOLE, 1989 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 
 
 

Autorizamos a Mestranda Katiene Symone de Brito Pessoa da Silva, utilizar as 

falas, bem como as fotografias dos alunos da escola, no seu trabalho de 

Dissertação, do Curso de Mestrado, na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, que tem como objetivo analisar as Interações existentes entre as crianças que 

apresentam síndrome de Down e os seus colegas, em classes regulares. 

 

 
 

Natal, 14 de setembro de 2004. 
 
 
 
 
 

 
______________________________ 

Direção da escola 
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APÊNDICE D 
 
 
 
 
Srs. Pais: 
 
 

Vimos, por meio desta, comunicar aos senhores pais que pretendemos 

desenvolver uma pesquisa, como parte das exigências do Curso de Mestrado em 

Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, junto aos alunos desta 

escola, do turno matutino, com o objetivo de analisar as interações existentes entre 

as crianças que apresentam síndrome de Down e os seus colegas, em classes 

regulares. 

A nossa proposta de realização da pesquisa foi aceita e acordada com a 

direção da escola. Dada a importância do trabalho, sentimos a necessidade de 

consultá-los sobre a possibilidade de seus filhos participarem do estudo. 

Ressaltamos, que, como em toda pesquisa científica, a identidade dos alunos será 

preservada. 

Salientamos, ainda, que a referida pesquisa, entre outros aspectos, busca 

contribuir diretamente com a escola fazendo-a refletir sobre o trabalho que vem 

sendo desenvolvido, no que se refere ao processo de inclusão escolar de 

educandos com necessidades educacionais especiais. 

Contando com a compreensão e o apoio de todos os pais, subscrevemo-nos.  

Atenciosamente, 

 

 

 

   ____________________________________________ 

Katiene Symone de Brito Pessoa da Silva 

Mestranda em Educação 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
 

Autorizo a Mestranda Katiene Symone de Brito Pessoa da Silva, utilizar as 

falas, bem como as fotografias da minha filha, no seu trabalho de Dissertação, do 

Curso de Mestrado, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem como 

objetivo analisar as Interações existentes entre as crianças que apresentam 

síndrome de Down e os seus colegas, em classes regulares. 

 

 
 

Natal, 16 de setembro de 2004. 
 
 
 
 

______________________________ 
Mãe da criança 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 
 
 

Autorizo a Mestranda Katiene Symone de Brito Pessoa da Silva, utilizar as 

falas, bem como as fotografias da minha filha, no seu trabalho de Dissertação, do 

Curso de Mestrado, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem como 

objetivo analisar as Interações existentes entre as crianças que apresentam 

síndrome de Down e os seus colegas, em classes regulares. 

 

 
 

Natal, 16 de setembro de 2004. 
 
 
 
 

______________________________ 
Mãe da criança 
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APÊNDICE E 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 
 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

 
 
Prezada professora: 

Estamos desenvolvendo uma investigação sobre as interações escolares em 
classes inclusivas. Diante do exposto, a sua resposta às questões abaixo formuladas 
é de grande relevância para nossa pesquisa. Detalhe, o mais possível, as 
informações. Caso necessite de maiores esclarecimentos, favor ligar para 661-8960 
ou 9961-7118.  

Grata por tudo. 
 

Katiene Symone de Brito Pessoa da Silva 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação. 

 
 
I – IDENTIFICAÇÃO: 

Sexo: (   ) F     (   ) M    Faixa etária: _________________  

Formação:__________________________________________________ 

Especialização: ______________________________________________ 

Tempo de atuação docente: ____________________________________ 

Tempo de atuação com alunos que apresentam deficiência: ___________ 

Ciclo/ Nível que atua:____________Nº de crianças: _________________ 

Nº de crianças da classe onde atua que apresentam deficiência:_________ 

Tipo de deficiência: ___________________________________________ 
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II – VISÃO SOBRE O PROCESSO INCLUSIVO 

01 - O que você entende por inclusão escolar? 

02 – Desde  quando a escola começou a receber crianças com necessidades 

especiais? Como foi o início desse processo? 

 

03 – Na sua escola e/ou classe é feito algum trabalho com as demais crianças, 

antes do ingresso das crianças que apresentam necessidades especiais?   

(    ) Sim   (    ) Não 

Em caso afirmativo, como se processa? Quem é responsável pelo mesmo? 

 

04 – Frente à chegada de uma criança que apresenta deficiência, na escola, 

como as demais crianças se comportam? (Há rejeições? Surgem 

questionamentos? De que tipo?) 

 

05 - Na sua percepção, como as crianças se relacionam, especificamente, com 

a criança que apresenta síndrome de Down: 

- em classe?  

- no parque?  

- em outras atividades extraclasse?  

 

06 – E a criança com síndrome de Down, como interage com os seus colegas:  

- em classe?  

- no parque?  

- em outras atividades extraclasse?  

 

07 - Quanto ao desempenho escolar, como a criança com síndrome de Down 

se encontra? (Em que nível? Semelhante aos demais crianças? Apresenta 

dificuldades? De que tipo? Necessita adaptar conteúdos/ atividades?) Outros 

aspectos julgados relevantes no processo ensino-aprendizagem.  
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08 - Durante a realização das atividades escolares, em grupo, como essa 

criança é aceito? (Já ocorreu algum tipo de reação negativa à sua presença? 

De quem? Como foi superado?)  

 

09 - Que pontos você destaca sobre o processo de inclusão, no âmbito desta 

escola, no tocante ao corpo docente, aos gestores, aos colegas, aos pais, aos 

funcionários? 

 

10 - Você acredita que a presença da criança com deficiência na classe regular, 

traz  alguma implicação para o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

das demais crianças? Quais?  

 
11 – Você, ao começar a trabalhar em turmas inclusivas, recebeu algum tipo de 

informação sobre como atuar frente a essas pessoas? Como se processou? 

 

12 – Há alguma ação formativa com os professores e demais profissionais da 

educação, no âmbito desta escola, que os ajude a atuar melhor frente à 

diversidade do seu alunado? Se afirmativo, como se processa? 

 

13 – Outros comentários julgados importantes. 
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