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RESUMO 
 

 
 

 
A inclusão escolar baseia-se no respeito à diversidade e na crença de que todos têm a 
capacidade de aprender e se desenvolver. Para isso, a escola precisa preparar-se 
para atender às diferenças e proporcionar uma aprendizagem significativa para todos, 
inclusive para aqueles com síndrome de Down. É na interação com os outros que as 
crianças desenvolvem suas capacidades e trocam experiências substanciais para 
aprender os conhecimentos escolares e não escolares. Dentre os conhecimentos que 
a escola deve oferecer aos seus alunos, existe um que é imprescindível para a 
sociedade atual: a escrita, pois escrever é uma forma de interagir, de se comunicar e 
de construir autonomia para relacionar-se na sociedade. Diante do exposto, a 
investigação que deu início a este trabalho teve por objetivo investigar o nível de 
conceptualização de escrita da criança com síndrome de Down durante o processo de 
alfabetização, numa escola regular da rede particular de ensino da cidade de 
Natal/RN. Para a realização deste estudo, inicialmente realizamos uma pesquisa 
qualitativa, utilizando como recurso metodológico o bibliográfico, buscando o 
aprofundamento das informações, com base na literatura especializada sobre o tema, 
o que nos permitiu levantar dados sobre as pessoas com síndrome de Down, sua 
educação e o processo de aquisição da escrita. Posteriormente foi realizado um 
Estudo de Caso, envolvendo a observação livre na sala e entrevistas com as 
professoras e as crianças, buscando verificar como ocorre este processo de aquisição 
da escrita por crianças com síndrome de Down. Os dados analisados e as 
informações registradas demonstraram que a inclusão escolar, quando levada a sério, 
beneficia a aprendizagem da escrita pelas crianças que apresentam déficit intelectual, 
e, principalmente, que elas se desenvolvem nesse ambiente e são capazes de 
aprender a escrever, desde que respeitado o seu próprio ritmo. 
 
 

 
Palavras–chaves: inclusão escolar, escrita, síndrome de Down. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ABSTRACT 
 
 

 
 

The school inclusion is based on respect for diversity and the belief that everyone has 
the capacity to learn and develop, for this the school needs to prepare itself to meet the 
differences and provide a meaningful learning for everyone, including those with Down 
syndrome. It is in the interaction with others that children develop their skills and 
exchange substantial experiences to learn the school and non school knowledge. 
Among the knowledge the school must offer students, there is one that is indispensable 
to the present society; the writing, because writing is a way to Interact, to communicate 
and to build autonomy to relate in society. Before exposed, the research that started 
this study aimed to investigate the level of the writing conceptualization of children with 
Down syndrome during the literacy process in a regular school of the private school 
network in the city of Natal/RN. For carrying out this study, initially we conducted a 
qualitative research, using the bibliographical  as a methodological recourse, seeking 
to the deepening of information, based on the literature about the subject, which 
allowed us to collect data about people with Down syndrome, their education and the 
process of the writing acquisition.  Later, a case study  was performed, involving free 
observation in the room and interviews with teachers and children,  trying to verify how 
this writing acquisition process occurs by children with Down syndrome. The data 
analyzed and information recorded demonstrated that the school inclusion, when taken 
seriously, benefits the learning of writing for children who have intellectual deficit,  and, 
mainly, they develop in this environment and are able to learn to write, as long as their 
own pace are respected. 
 
 
 
Keywords: School inclusion, writing, Down syndrome. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE.... 
 

Se eu pudesse deixar algum presente a você, 
deixaria acesso ao sentimento de amar a vida dos seres humanos. 

A consciência de aprender tudo o que foi ensinado pelo tempo afora... 
Lembraria os erros que foram cometidos para que não mais se repetissem. 

A capacidade de escolher novos rumos. 
Deixaria para você, se pudesse, o respeito àquilo que é indispensável: 

Além do pão, o trabalho. 
Além do trabalho, a ação. 

E, quando tudo mais faltasse, um segredo: 
o de buscar no interior de si mesmo 

a resposta e a força para encontrar a saída. 
 

Mahatma Gandhi 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 
Pesquisar é descobrir respostas para problemas 

mediante o emprego de procedimentos 
científicos. (GIL, 1999) 

 

 
 

 

 
Foto 01: Alunos do 1º ano fazendo atividade. 
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Partimos do princípio que o ambiente da sala de aula regular, o professor e os 

demais alunos podem ser desafiadores no que se refere à aprendizagem da escrita 

pelos educandos com síndrome de Down, pois as interações durante o processo de 

ensino-aprendizagem podem facilitar a superação das dificuldades enfrentadas por 

esses alunos. 

Nesse tipo de processo educativo provocador de interações produtivas, todos 

os alunos com necessidades especiais1 devem estudar em um ambiente regular de 

ensino, fazendo-os atingir seu potencial máximo de desenvolvimento. Portanto, 

retificamos um dos princípios da Educação Inclusiva de que todas as crianças devem 

aprender juntas, enriquecendo-se, através da convivência, desde o princípio, com a 

diversidade física, intelectual, racial, social, cultural, econômica e política que existe 

em nossa sociedade. 

 Lembramos que existe um histórico social em que essas pessoas, por muito 

tempo, foram vistas sob o aspecto patologizante, focado no destaque das limitações, 

exterminando-as ou isolando-as do convívio social. Apesar dessas ações 

segregadoras ainda não tenham sido totalmente superadas, está sendo discutida, 

mundialmente, a inclusão, numa perspectiva social e educacional, traduzida no 

acesso e na permanência de todos, com qualidade, nos diferentes contextos. 

Estudos de Martins (2003) e Mantoan (2004) destacam que o desenvolvimento 

escolar e social das pessoas com necessidades especiais ocorre de forma mais 

efetiva nos ambientes inclusivos, pois ao interagir com outras pessoas adquirem 

novas e ricas experiências, além do apoio educacional adequado para uma 

aprendizagem significativa. Existe visível diferença entre esses ambientes inclusivos 

e os segregados, já que estes últimos não desafiam os indivíduos a avançar, 

dificultando o desenvolvimento da independência e de competências. 

Diante disso, as pessoas com necessidades especiais têm o direito garantido 

por lei de estudarem na escola regular, a qual deve se adequar para atender à 

diversidade, ou seja, todas as pessoas têm o direito de aprender de acordo com as 

suas potencialidades e, dessa forma, garantir o seu espaço na sociedade. Sobre este 

aspecto, Goés (2004) destaca que: 

 

                                                
1
 Entende-se por alunos com necessidades especiais todos aqueles para quem a Educação Especial volta as suas 

ações numa perspectiva inclusiva, ou seja, os alunos com deficiência, com transtorno global no desenvolvimento 

e com altas habilidades (superdotação). 
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As determinações e orientações especiais – desde o âmbito da Constituição 
Federal e da Lei de diretrizes e Bases da Educação (LDB) até as 
legislações e documentos específicos relativos às necessidades especiais 
[...] – sugerem ou propõem formas flexíveis desse atendimento educacional, 
insistindo na adequação de recursos e procedimentos de ensino. Alertam 
para o risco de se implementar a inclusão, por meio, simplesmente, da 
matrícula na classe comum, ignorando necessidades especificas (p.72). 
 
 

Esse direito, porém, ainda está em processo de cumprimento, já que, na 

maioria das vezes, só existe a mera inserção física, sem que haja um investimento 

efetivo no processo de aprendizagem com vista ao pleno desenvolvimento das 

potencialidades inerentes a todas as pessoas, evitando sentimentos de inferioridade 

e incapacidade em aprender. 

Segundo González (2002), a educação de pessoas com necessidades 

especiais está centrada em dois enfoques: o tradicional e o cultural-integrador. O 

enfoque tradicional baseia-se no déficit, ou seja, nas limitações dessas pessoas para 

dar as respostas esperadas. Em contrapartida, o enfoque cultural integrador se volta 

para um currículo que atenda às demandas trazidas para a escola, visando um 

trabalho com a diversidade, respeitando-a e atendendo a todas as suas 

necessidades. 

O primeiro enfoque responsabiliza o aluno com necessidades educacionais 

especiais pela sua dificuldade em acompanhar o ensino ministrado e, 

consequentemente, em aprender os conteúdos curriculares. Dessa forma, acreditam 

que esses alunos não deveriam estar no ensino regular, já que “não” conseguem 

acompanhar plenamente as atividades empreendidas em classe. Por outro lado, o 

enfoque cultural – integrador traz para a escola o dever de buscar possibilidades que 

atendam a todo o seu alunado, sem restrições ao acesso e à permanência dos 

educandos com qualidade, como propõe a inclusão escolar. 

Para que essa qualidade na educação de pessoas com necessidades 

especiais se concretize, são necessárias algumas ações em sala de aula, pois, para 

Domingo (1991. p. 269 apud González 2002, p. 241), durante o processo de ensino 

aprendizagem o professor deve: 

 

- criar o clima adequado para a interação e a cooperação; 
- motivar os alunos, produzindo expectativas positivas e utilizando reforços 
de auto-estima e reconhecimento; 
- aceitar a diferença como um componente da normalidade; 
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- fomentar a convergência de todos os educadores por meio de atividade 
em equipe. 

 

 

Com isso, apreendemos que em um espaço escolar inclusivo, todos devem ter 

a oportunidade de interagir, de levantar hipóteses, de testá-las, de construir 

conceitos, procedimentos e atitudes, de tecer considerações, enfim, de sentir-se 

parte de todo o processo educativo. O conhecimento, a construção de valores e a 

formação de conceitos se dão, prioritariamente, pela mediação realizada pelo outro 

mais experiente e pela atividade mental com signos, a partir das relações intra e 

interpessoais (VYGOTSKY, 2007). O mesmo autor também destaca que: 

 

En todo el desarollo social del niño desempeñan un papel decisivo en los 
procesos de sustitución, los recursos auxiliares (el lenguaje, las palabras y 
otros signos), mediante los cuales el niño aprende a estimularse a si mismo. 
El papel de los recursos auxiliares, con los que se va enriqueciendo el niño 
durante su desarollo, conduce a la segunda tesis fundamental que 
caracteriza los procesos compensatorios, a la tesis sobre la colectividad 
como factor de las funciones psíquicas superiores del niño normal y 
anormal. (VYGOTSKY, 1997, p. 139)

2
 

 

 

Então, assim como Vygotsky, acreditamos que o desenvolvimento de um 

indivíduo, apresente este déficit intelectual ou não, depende do convívio social e das 

interações que ele vai tecendo nesse convívio. Quanto mais ricas forem essas 

interações maiores serão as possibilidades que tem de aprender e se desenvolver na 

da linguagem, nas palavras e nos signos, utilizando-os como “recursos auxiliares”. 

Portanto, a escola regular e a sua diversidade é percebida como o lugar apropriado 

para que todos os alunos aprendam e desenvolvam todas as suas potencialidades. 

No decorrer desse percurso escolar é fundamental aprender a escrever, já que 

todos vivem imersos em um mundo letrado, onde as pessoas exercem a sua 

cidadania com mais plenitude quando possuem as estratégias necessárias para 

interferir nesse modelo de sociedade, com suas diversas formas de comunicação. 

Teberosky e Colomer (2003), ao realizar seus estudos evidenciaram que a 

atribuição da intencionalidade comunicativa da escrita é também um conhecimento 

                                                
2 Tradução literal: Em todo o desenvolvimento social da criança desempenham um papel decisivo nos processos 
de substituição, os recursos auxiliares (a linguagem, as palavras e os signos), mediante os quais a criança aprende 

a estimular-se a si mesma. O papel dos recursos auxiliares, com os que se vão enriquecendo a criança durante o 

seu desenvolvimento, conduz à segunda tese fundamental que caracteriza os processos compensatórios, que têm 

sobre a coletividade o fator das funções psíquicas da criança normal e anormal. 
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que faz parte do processo de alfabetização, para que os aprendizes compreendam 

que a escrita é um conhecimento simbólico com significado linguístico.   

Essas autoras ainda acrescentam que “[...]  a aprendizagem da escrita consiste 

na apropriação do objeto de conhecimento de natureza simbólica, que representa a 

linguagem” (TEBEROSKY E COLOMER, 2003, p.60). Portanto, trata-se de um 

sistema de representação da linguagem com uma longa história social. 

Assim, partimos da premissa de que aprender a escrever, enquanto processo, 

vai além de sua mera aprendizagem mecânica, ou seja, a codificação de fonemas em 

grafemas, já que engloba a representação da linguagem, enquanto objeto social, 

cultural e histórico. 

Tratando-se de uma linguagem imersa na sociedade e em sua história, as 

pessoas com necessidades especiais, inclusive aquelas com síndrome de Down, 

também têm o direito de aprender a escrever, respeitando suas limitações e 

estimulando suas potencialidades.  

Nessa perspectiva, para a criança com síndrome de Down esse processo de 

aprendizagem da escrita passa a ser muito importante, pois a síndrome caracteriza-

se por um acidente genético, causando um conjunto de sintomas que se inter-

relacionam, dando origem à síndrome. Dentre os sintomas característicos da 

síndrome de Down, existe o atraso no desenvolvimento, inclusive o mental. Com isso, 

esses indivíduos precisam ter o contato científico com a escrita, o investimento nessa 

possibilidade e, consequentemente, uma interação maior na sociedade, abrindo 

novos caminhos comunicativos. 

Diante do exposto, empreendemos uma investigação, envolvendo uma 

pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, que implicou numa pesquisa 

bibliográfica – através da qual fizemos uma revisão de textos de alguns autores que 

sustentam o objeto de estudo em questão – e num, Estudo de Caso, com o objetivo 

de investigar a apropriação de escrita pela criança com síndrome de Down, durante o 

processo de alfabetização, numa escola regular. 

Nesta perspectiva, para aprofundar o estudo da temática em apreço, 

utilizamos algumas estratégias: observamos as fases do desenvolvimento da escrita 

de uma criança com síndrome de Down, durante um período de 4 meses, no 1º ano, 

em uma escola regular; entrevistamos as professoras responsáveis pela turma e 

alguns alunos; verificamos o processo de desenvolvimento da escrita nas atividades 
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realizadas na sala de aula regular; registramos observações a respeito do nível  de 

conceptualização e hipótese da escrita do aluno.  

A análise de escrita do aluno foi embasado nos estudos da Psicogênese da 

língua escrita, que nos possibilitou promover a união entre teoria e prática. Observar 

a criança com síndrome de Down construindo e descobrindo o nosso sistema de 

escrita, apoiado nos estudos de Emilia Ferreiro, aproximou-nos das possíveis 

interações entre o proclamado e o vivenciado. Foi possível assisti-la construindo 

hipóteses, escrevendo espontânea e significativamente. 

Sabemos da necessidade de conhecimento dos professores a respeito dessa 

abordagem de alfabetização e concordamos com Emilia Ferreiro (1985), sobre a 

afirmação de que os profissionais responsáveis pela aprendizagem das crianças  

necessitam conhecer o sistema da evolução psicológica do sistema de escrita para 

conhecer e avaliar os progressos das crianças e para perceber sinais de 

alfabetização ainda não observados.  

Para atender os objetivos desse trabalho, buscamos organizá-lo em cinco 

capítulos, de forma a promover um melhor desenvolvimento da pesquisa 

empreendida. No capítulo introdutório discorremos, sucintamente, sobre aspectos 

gerais da pesquisa, enquanto que segundo capítulo abordamos o caminho 

metodológico trilhado durante a pesquisa, assim como informações referentes ao 

lócus e aos sujeitos da pesquisa, necessárias para a construção dos dados.  

No terceiro capítulo, situamos um breve histórico sobre a percepção da 

infância, ao longo do tempo, relacionando-o com as mudanças de percepção sobre 

pessoas com déficit intelectual; algumas informações referentes às pessoas que 

apresentam síndrome de Down, bem como sobre sua educação, uma vez que um 

conhecimento mais sistemático sobre o tema pode ajudar a desmistificar falsas 

crenças e a promover uma mudança de concepção a respeito das suas 

potencialidades. 

No quarto capítulo, abordamos alguns aspectos referentes à escrita, no que 

diz respeito ao seu papel na sociedade, dando ênfase à sua importância para a 

comunicação entre todas as pessoas, entre as quais as que apresentam síndrome de 

Down, os níveis de conceptualização e as hipóteses sobre a escrita durante o 

processo de alfabetização, a partir da psicogênese da língua escrita. 

Apresentamos os dados construídos ao longo da pesquisa de forma 

concomitante ao percurso teórico nos capítulos citados acima, pois acreditamos que, 
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na medida que o pensamento dos autores fossem, em todos os capítulos, 

relacionados com esses dados, enriqueceria a discussão sobre o objeto de estudo 

por nós proposto. 

Por fim, situamos algumas considerações acerca das observações e análise 

relatada, em todo o desenvolvimento do trabalho, sobre a aprendizagem da escrita 

pelas crianças com síndrome de Down, visando contribuir para a reflexão a respeito 

do processo da escrita desses educandos, no âmbito da sala de aula regular.  
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2 CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 Pesquisar pode significar condição de consciência crítica e cabe como 
componente necessário de toda proposta emancipatória. Para não ser 
mero objeto de pressões alheias, é mister encarar a realidade com espírito 
crítico, tornando-a palco de possível construção social alternativa. Aí, 
já não se trata de copiar a realidade, mas de reconstruí-la conforme 
nossos interesses e esperanças. É preciso construir a necessidade de 
construir caminhos, não receitas que tendem a destruir o desafio de 
construção. 

(DEMO, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Atividade 1: Atividade realizada pelo aluno com síndrome de Down sobre o final de semana,  
com o auxílio da professora Raimunda. 
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2.1   A MOTIVAÇÃO PESSOAL PARA A PESQUISA E OS QUESTIONAMENTOS 

INICIAIS. 

 

Este tema, que foi alvo de investigação, despertou nosso interesse por 

termos percebido, durante a vida escolar, que as pessoas com necessidades 

especiais - mais especificamente os alunos com síndrome de Down, com os quais 

convivemos - são capazes de aprender e de se desenvolver, inclusive com relação à 

apropriação da escrita, embora por muito tempo tenham sido vistos como incapazes.  

Com o ingresso no curso de Pedagogia, da UFRN, houve motivações 

decorrentes de estudos nessa área educacional, tanto através das várias disciplinas 

oferecidas no currículo do citado curso, como dos eventos científicos em que 

participamos. Houve, também, a oportunidade de aperfeiçoar esses estudos através 

da participação na Base de Pesquisa sobre Educação de Pessoas com 

Necessidades Especiais, na qualidade de bolsista de Iniciação Científica 

(PIBIC/CNPq), no período de 2003.1 a 2006.1. 

A vivência nesse meio acadêmico e as pesquisas das quais participamos, 

nessa área, impulsionaram a elaboração da monografia de final de curso, tendo como 

referência o objeto de estudo em questão. Esse trabalho aumentou o nosso desejo e 

a necessidade de continuar investigando esse polêmico e instigante tema. Então, 

tornou-se relevante conhecer, com mais profundidade, como ocorre a apropriação da 

escrita pelas crianças com síndrome de Down, na sala de aula regular. 

Entendemos que o grande desafio atual da educação é conseguir  que todos 

os alunos - independente de suas capacidades ou limitações – tenham acesso e 

aprendam no ambiente regular de ensino. Para tanto, devem ser promovidas 

estratégias diversificadas que impulsionem essa aprendizagem de todos os alunos, 

inclusive daqueles com síndrome de Down que podem e devem estudar na escola 

regular. Esta precisa se reestruturar física e pedagogicamente para atender à 

diversidade de seu alunado, pois todas as pessoas têm o direito de aprender e  de se 

desenvolver de acordo com suas potencialidades.  

O relatório da Comissão Internacional para o Século XXI, para a UNESCO, 

mostra-nos que, para atender às especificidades exigidas no mundo atual, a escola 

deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais, ou seja, os 

pilares do conhecimento: aprender a conhecer – a aquisição dos instrumentos do 
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conhecimento, que possibilitem a compreensão e leitura de mundo; aprender a fazer 

– a possibilidade do sujeito colocar em prática sob os seus conhecimentos, de forma 

a contribuir para agir sobre o mundo que o rodeia,  para melhorá-lo; aprender a viver 

junto – aprender a viver com os outros é um enorme desafio,  envolvendo 

descoberta progressiva do outro, ao longo da vida, e a participação em projetos 

comuns, em que os preconceitos e a hostilidade podem ser extintos e a cooperação, 

por sua vez, pode ser suscitada, já que estamos inseridos em uma sociedade; 

aprender a ser – dependendo dos três tipos anteriores, envolve o oferecimento de 

forças e referências intelectuais que permita aos indivíduos conhecerem o mundo e 

comportar-se no mesmo de maneira responsável, possibilitando a constituição do EU 

(DELORS, 1999). 

Conhecendo essas aprendizagens necessárias para a atualidade, não 

podemos deixar de perceber que a sua aquisição torna-se mais consistente, quando 

o sujeito aprende a escrever. Isso, pelo fato de vivemos imersos em um mundo 

orientado pela escrita. 

Assim, no ambiente da sala de aula regular, o professor e os demais alunos, 

quando aprendem a viver juntos, podem ser elementos incentivadores no que se 

refere à aprendizagem da escrita pelos educandos com síndrome de Down, pois as 

interações durante o processo de ensino-aprendizagem contribuem para que as 

dificuldades enfrentadas por esses alunos sejam minimizadas e, até, muitas vezes 

superadas. 

A inclusão desses educandos na classe regular não pode ser percebida 

como algo isolado, mas como um fator de crescimento humano e social para todos 

aqueles que dela participam: professores, alunos, assim como técnicos, pais e 

funcionários (MARTINS, 2002). 

Diante do exposto, percebemos que as interações contribuem de forma 

significativa para a formação do sujeito, ou seja, para que possam aprender a ser, já 

que percebemos que as trocas com diferentes pessoas possibilitam condições para 

que se tornem mais atuantes e reflexivas sobre si mesmas e sobre as demais 

pessoas. Segundo Mantoan (1997, p.120 apud SILVA, 2005, p.29): 

 

[...] 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. 
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Portanto, acreditamos que a inclusão escolar de pessoas com síndrome de 

Down propicia maiores condições para que possam aprender junto com aqueles 

alunos que têm mais facilidade durante o processo de ensino-aprendizagem, pois, 

conforme atesta Sassaki (2003, p. 124), “[...] adquirem experiência direta com a 

variação natural das capacidades humanas; demonstram crescente responsabilidade 

e melhorada aprendizagem através do ensino entre os alunos”.  

 Nesse sentido, consideramos que a apropriação da escrita é um dos aspectos 

que vai ser fortalecido, ou seja, que será mais consistente, quando essas pessoas 

são inseridas na sala de aula regular, uma vez que reconhecemos a inclusão como 

um fator essencial para que ocorra a aprendizagem, já que as diferenças permitem 

troca de experiências valiosas para todos, inclusive para aqueles com síndrome de 

Down. 

Assim, no decorrer do aprofundamento de estudos que realizamos, em nível 

de Mestrado, optamos por investigar a apropriação da escrita pela criança com 

síndrome de Down, durante o processo de alfabetização, em classe regular, e, para 

tanto, levantamos as seguintes questões norteadoras: 

 

 Como as crianças com síndrome de Down aprendem a escrever? 

 

 Que estratégias de ensino e quais atividades são empreendidas pelas 

professoras para a apropriação da escrita pela criança com síndrome 

de Down? 

 

 Segundo a visão das professoras, que aspectos da inclusão favorecem 

a aprendizagem da escrita pela criança com síndrome de Down? 

 

 Como a convivência com os colegas em sala de aula pode facilitar a 

aprendizagem da escrita pela criança com síndrome de Down? 

 

Com essas questões norteadoras, os nossos objetivos centraram-se na 

investigação da aprendizagem da escrita por uma criança com síndrome de Down, 

em classe regular, numa escola particular, na cidade de Natal/RN. 

Buscamos, portanto: 
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 Investigar o nível de conceptualização da escrita da criança com 

síndrome de Down, inserida na sala regular, durante o processo de 

alfabetização; 

 

 Refletir sobre as estratégias de ensino e as atividades utilizadas pelas 

professoras para que a criança com síndrome de Down aprenda a 

escrever; 

 

 Identificar a visão dos professores a respeito da apropriação da escrita 

pela criança com síndrome de Down, na convivência com os colegas, em 

classe regular; 

 

 Analisar como a convivência com os colegas, em classe regular, pode 

facilitar a aprendizagem da escrita pela criança com síndrome de Down. 

 

2.2  OS CAMINHOS TRILHADOS NA INVESTIGAÇÃO 

 

           Foi diante da crença na aprendizagem da escrita pela criança com síndrome 

de Down, em uma perspectiva de inclusão, que utilizamos a abordagem qualitativa, 

que se caracteriza, conforme afirma Goldenberg (1998, p.14), pelo fato do 

pesquisador estar centrado no “[...] aprofundamento da compreensão de um grupo 

social, de uma organização [...]”, o que possibilita uma investigação do aspecto 

estudado, abordando a sua complexidade. 

Existe, na abordagem qualitativa, uma maior apreensão dos fatos sociais, uma 

vez que permite uma aproximação entre o pesquisador e os sujeitos, durante todo o 

processo da pesquisa. Essa aproximação permite uma maior e melhor descrição e 

avaliação do objeto em questão, por ser uma situação ativa e real das relações que 

podem ser melhor interpretadas e compreendidas pelo pesquisador. 

Diante disso, podemos afirmar que os fatos sociais não podem ser 

abordados apenas de forma quantitativa, porque cada fato tem 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, 1998). 
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Segundo Minayo (1994, p.21), a  

 

[...] pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 
que não podem ser reduzidos à operacionalizações de variáveis. 
 

 

A abordagem qualitativa preocupa-se, principalmente, em investigar o 

significado dos fenômenos educacionais na sua complexidade. Assim, a natureza 

subjetiva encontrada nas relações humanas, é considerada e interpretada de acordo 

com os significados mais variados que elas podem assumir. Portanto, conforme  

destaca Oliveira (1997, p. 117 apud MELO, 2003, p.36), 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. 
 

 

Essa natureza inter-subjetiva que encontramos nas características das 

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

variados que elas possam assumir. Nesse sentido, esta proposta objetiva investigar 

situações complexas e particulares a respeito da apropriação da escrita pelas 

pessoas com síndrome de Down, em classe regular. 

A investigação que empreendemos constituiu-se, ainda, em uma pesquisa de 

caráter exploratório, com vistas a alcançar os objetivos propostos. Para tanto, 

utilizamos, como método, o estudo de caso.  

O estudo de caso, de acordo com Gil (1991, p. 72), “[...] é caracterizado pelo 

estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetivos, de maneira a permitir o 

seu conhecimento amplo e detalhado [...]”. 

A este respeito, Yin (2005, p. 20) afirma que o estudo de caso é utilizado em 

muitas situações, “[...] para contribuir como conhecimento que temos dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além de outros fenômenos 

relacionados”. 
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Pode, ainda, contribuir para desvendar vários aspectos presentes em uma 

dada situação, pois, objetiva compreender uma situação historicamente construída, 

procurando apreender a interação entre “[...] os fatores de várias ordens que 

concorrem para sua configuração, recuperando na sua análise, inclusive, os 

antecedentes da situação observada.” (GOUVEIA, 1984, p. 69). 

Segundo Chizzotti (1998, p. 102), o estudo de caso é 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.  

 

De acordo com os autores mencionados, acreditamos que o uso do estudo de 

caso apresentou-se como o método mais adequado para alcançar os objetivos 

propostos, pois, através da presente pesquisa, buscamos estudar, em profundidade, 

como se processava a apropriação da escrita por uma criança com síndrome de Down 

durante o processo de alfabetização, em classe regular. 

 

2.3 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE DADOS  

 

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

puramente quantitativos, mas, principalmente, com a complexidade dos fenômenos. 

Portanto, no intuito de trabalhar essa complexidade, através do estudo de caso, 

utilizamos os seguintes procedimentos e instrumentos: a observação livre, a análise 

documental, a entrevista semi-estruturada e a sociometria.  

Para iniciar a pesquisa de campo por nós empreendida, partimos da observação 

que, para Triviños (1995, p. 153),  

  

[...] consiste 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 e aparências 
mais profundos, até captar, se for possível, sua essência numa perspectiva 
específica e ampla, ao mesmo tempo, de contradições, dinamismos de 
relações, etc. 
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Ainda a respeito da observação, Gil (1999) destaca que é, na verdade, o uso 

dos sentidos com a finalidade de adquirir conhecimentos necessários para o 

cotidiano. Conhecimentos esses que contribuem para a construção de dados durante 

a pesquisa de campo. 

Consideramos a observação como elemento fundamental da pesquisa, já que 

nos possibilitou um contato direto e pessoal com o objeto de estudo. Optamos por 

desenvolver a observação livre com o intuito de obter o maior número possível de 

informações com relação à aprendizagem da escrita pela criança com síndrome de 

Down, numa escola regular, as quais não poderíamos captar com os demais 

instrumentos utilizados.  

Mesmo tratando-se de uma observação livre, sabíamos quais os aspectos da 

situação escolar que eram significativos para alcançar os objetivos pretendidos com a 

investigação (GIL, 1999). Para tanto, elaboramos, previamente, um roteiro contendo 

aspectos a serem observados (ver apêndice A), buscando uma organização dos 

registros para responder às questões norteadoras e alcançar os objetivos propostos.  

As observações foram realizadas entre os meses de agosto a novembro de 

2008, no turno matutino. Durante esse período, observamos as atividades 

desenvolvidas, pela turma, e, especialmente, pela criança com síndrome de Down, 

duas vezes na semana, em horário específico, situado no início da manhã (de 8h às 

10h), já que, nesses horários, as atividades escritas eram mais intensificadas. Ao 

final, totalizamos vinte e dois dias de observação.  

Como já situamos anteriormente, houve uma preparação para essas 

observações, que foram orientadas por um roteiro de questões pré-estabelecidas. 

Centralizamos nosso olhar no processo de ensino-aprendizagem da escrita, ou seja, 

procuramos observar como as atividades de escrita eram realizadas pelo aluno com 

síndrome de Down e como ele se portava diante dessas atividades, como ocorria a 

mediação das professoras para que os objetivos fossem alcançados por essas 

crianças e como ocorria a interação professor/aluno e alunos/aluno com síndrome de 

Down. 

Vale salientarmos que o contato com as crianças da turma investigada nos 

permitiu uma percepção mais ampliada do cotidiano escolar, possibilitando-nos uma 

melhor apreensão das relações em um contexto real de ensino-aprendizagem. Isso 

favoreceu uma melhor e maior compreensão sobre a aprendizagem da escrita pela 

criança com síndrome de Down, em classe regular. Portanto, quando o observador 
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observa in loco as experiências vivenciadas pelo sujeito, poderá apreender a sua 

visão de mundo, ou seja, os significados que eles atribuem às suas próprias ações, 

assim como à realidade que o cerca (LUDKE & ANDRÉ, 1988).    

Mesmo que a observação tenha proporcionado uma melhor compreensão 

acerca da apropriação da escrita pela criança com síndrome de Down, em classe 

regular, situamos que esse procedimento não foi uma tarefa fácil, já que antes nós 

precisamos conquistar a confiança das crianças envolvidas, principalmente da que 

tem a síndrome de Down. No entanto, as professoras atuantes nessa classe 

compreenderam, desde o início, o nosso objetivo e já nos ajudaram, pois houve uma 

preparação anterior das crianças para receber “uma nova professora”, que iria 

observá-los. Conversamos com elas e realizamos uma dinâmica de apresentação. 

Após esse momento, percebemos que as crianças agiam com naturalidade e que, 

algumas vezes, faziam perguntas e solicitavam ajuda da “nova professora”, inclusive 

a criança com síndrome de Down.  

Além da observação, para obter maiores informações, recolhemos algumas 

atividades escritas realizadas pela criança com síndrome de Down. Entre essas 

atividades, haviam aquelas escritas com a ajuda das professoras e a escrita 

espontânea, sendo essa última, segundo a Psicogênese da Língua Escrita, a mais 

adequada para verificar o nível de conceptualização da escrita. Acreditamos que as 

demais atividades também foram importantes já que existiu a mediação de outro mais 

experiente, como elemento chave para o avanço na construção da hipótese, sendo, 

portanto, analisado por nós. 

Esses instrumentos documentais – as atividades da criança, no caso, foram 

capazes de proporcionar à pesquisadora dados suficientemente significativos para a 

construção dos dados.  

Como situamos, realizamos também uma entrevista com as professoras 

responsáveis pela turma e com as crianças, por concordarmos com Gil (1991, p.117), 

quando afirma que a entrevista é um procedimento mais adequado para a obtenção 

de informações “[...] acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem ou 

desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca de suas explicações 

ou razões a respeito das coisas precedentes”.  

Assim, a entrevista é uma técnica em que o investigador se apresenta frente 

ao investigado e lhe formula perguntas pré-definidas, com o objetivo de obtenção dos 
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dados que interessam à investigação, sendo, portanto, uma forma de interação social 

(GIL, 1991). 

Utilizamos esse procedimento por apresentar certo grau de estruturação, já 

que nos guiamos por uma relação de pontos de interesse, que exploramos ao longo 

do desenvolvimento das entrevistas. Para tanto, foi formulado um roteiro de 

entrevista para as professoras (ver apêndice B), com questões referentes à obtenção 

de dados para uma melhor compreensão de como se processa a aprendizagem da 

escrita do sujeito investigado, em um contexto inclusivo.  

As professoras foram entrevistadas no mês de novembro de 2008, com a 

duração aproximada de 15 minutos para cada entrevista. Para a realização desse 

procedimento utilizamos, como instrumento de apoio, um aparelho de mp3 para a 

gravação das perguntas e respostas das professoras. Delas, procuramos 

informações a respeito: do nível de escolarização; da prática educacional com 

crianças com necessidades educacionais especiais; da opinião e crença sobre o 

processo de inclusão; da possibilidade, importância e fases da aprendizagem da 

escrita pela criança com síndrome de Down; das dificuldades e estratégias por elas 

encontradas durante esse processo, assim como a colaboração dos colegas e o 

apoio da família. 

A entrevista utilizada para obter essas informações, foi do tipo semi- 

estruturada definida, por Laville e Dionne (1999, p. 188) como “[...] uma série de 

perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, nas quais o 

entrevistador pode acrescentar perguntas de esclarecimentos”.  

Os depoimentos obtidos através dessas entrevistas foram transcritos na 

íntegra para posterior análise. As transcrições foram, sempre que possível, realizadas 

logo após a obtenção de cada entrevista, considerando a riqueza de detalhes, 

relembrando os fatos, dados contextuais e suas particularidades. 

Decidimos entrevistar, também, as crianças após as observações e as falas 

das professoras. A entrevista foi um procedimento válido, já que se tratava de uma 

conversação que foi efetuada face a face, o que nos oportunizou expor ou retomar 

verbalmente a informação, esclarecendo o que não ficou claro (SILVA, 2005). 

Nesse momento foi possível perceber os sentimentos e concepções existentes 

das crianças frente ao colega com síndrome de Down, principalmente referente ao 

momento das atividades escritas. 
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Elaboramos também, um roteiro (ver apêndice C) de entrevista preliminar para 

as crianças, que foi construído de acordo com estudos realizados, os registros das 

observações e as afirmações das professoras a respeito do relacionamento entre as 

crianças. As perguntas foram formuladas no mês de novembro de 2008, e duraram 

aproximadamente três minutos com cada criança, com o intuito de perceber 

preferências quanto à realização de trabalhos em dupla ou em grupo e das atividades 

junto ao colega com síndrome de Down. 

As entrevistas com as crianças foram realizadas de maneira diferenciada das 

entrevistas com as professoras, uma vez que, com as crianças, as respostas foram 

mais objetivas, já que as perguntas eram mais diretas e aconteceram de maneira 

mais espontânea. Portanto, não gravamos, pois houve a possibilidade de registro, o 

que deixou as crianças mais à vontade para responder.  

Devido à dificuldade de realizar a entrevista e de construir os dados com todas 

as crianças - 26 alunos, sendo um com síndrome de Down - por se tratar do período 

de final de ano, com ausências e ensaios para as festividades, utilizamos na 

pesquisa, uma amostragem de 50% das crianças da turma envolvida - 1º ano – 

alfabetização.  

Antes de iniciar as entrevistas, perguntamos de maneira espontânea e alegre 

se elas gostariam de conversar conosco com a finalidade de responder algumas 

perguntas. Nenhuma das crianças que participou se negou a responder, pelo 

contrário, elas se disponibilizaram e ainda demonstraram satisfação.  

Com as informações obtidas, construímos sociogramas para verificar e 

compreender se a criança com síndrome de Down era escolhida ou não por seus 

colegas da turma, durante a realização das atividades, além dos motivos dessas 

escolhas ou não escolhas. 

Para Alves (1964, p.06), a sociometria é a “[...] análise dos fenômenos psico-

sociais, pela aplicação dos métodos quantitativos, visando atingir todas as relações 

interpessoais em seus quadros e processos”. 

Com esse instrumento, visamos obter informações e analisá-las a partir do 

roteiro da entrevista citado anteriormente (ver apêndice C), onde foram realizadas 

perguntas simples e diretas, para obter respostas simples e objetivas e, assim, 

construirmos os índices sociométricos das escolhas e não escolhas das crianças que 

participaram desse momento.  
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2.4 COMO OS DADOS FORAM ANALISADOS. 

 

As respostas que foram construídas a partir da utilização de entrevista – 

associada, por sua vez, às observações, à análise dos documentos e à sociometria 

que ofereceram dados valiosos para a análise do tema estudado, uma vez que nos 

permitiram confrontar as respostas dos entrevistados com a prática empreendida e 

observada no cotidiano escolar.  

Com base em Minayo (1992, apud MINAYO, 1994) podemos, 

 

[...] apontar três finalidades para esta etapa: estabelecer uma compreensão 
dos dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou 
responder às questões formuladas, e ampliar o conhecimento sobre o 
assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural da qual faz parte. 

 

 

Para a análise e interpretação qualitativa do material coletado na pesquisa, a 

fim de alcançar os objetivos propostos, recorremos a um modelo de análise de 

conteúdo capaz de nos explicar os significados do discurso dos entrevistados. 

Podemos considerar a análise de conteúdo como uma técnica para a descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo. 

Por sua vez, para Bardin (apud RICHARDSON, 1999, p. 223) a análise de 

conteúdo consiste em um: 

 

[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) das mensagens. 
 
 

Portanto, entendemos que analisar um discurso é tentar perceber com mais 

profundidade o seu significado. Com isso afirmamos que a principal vantagem desse 

tipo de método é que esta técnica permitiu reduzir a subjetividade na análise, sendo 

mais fiel aos fatos/discursos. 

Diante disso, achamos importante situar as três etapas da análise de 

conteúdo, de acordo com Triviños (apud MELO, 2002):  

 

- pré-análise: etapa da organização do material coletado; 
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- descrição analítica: nesta etapa o material de documentos, que constitui o 

corpus, é submetido a um estudo aprofundado, orientado, em princípio, pelas 

hipóteses e referências teóricas. Os procedimentos como a codificação, a 

classificação e a categorização são básicos nesta instância de estudos; 

 

- interpretação inferencial: corresponde a uma etapa de reflexão, com 

embasamento junto ao material documentado, estabelecendo relações com os 

achados da pesquisa. 

É importante destacar que analisamos os dados no decorrer dos escritos 

realizados por nós, durante todo o trabalho, pois priorizamos esses dados para 

comprovar as nossas afirmações, estabelecendo um diálogo constante com os 

autores estudados.  

 

2.5 O LÓCUS DA PESQUISA. 

 

Inicialmente, procuramos escolas com alunos matriculados e freqüentando o 

1º ano do Ensino Fundamental I, em processo de alfabetização. Porém, levantamos 

junto à Secretaria Municipal de Educação de Natal, os nomes das escolas públicas. 

Ao entramos em contato com essas instituições de ensino, ficamos sabendo que, por 

motivos diversos (doença, mudança de endereço, etc...), essas crianças não estavam 

mais frequentando a escola. Continuamos a procura e encontramos uma instituição 

particular de ensino, que se mostrou receptiva aos estudos e que atuava com 

educandos com síndrome de Down.  

A instituição particular escolhida para o desenvolvimento da pesquisa está 

localizada em Natal/RN. Essa escola foi fundada em 1914, sendo uma das escolas 

mais tradicionais da cidade, fazendo parte de sua história, devido ao seu longo 

percurso na área de educação.  

Na época de sua fundação, atendia somente ao público feminino, sendo 

conhecida como uma escola de preparação para donas de casa. Hoje, com a 

edificação de outro colégio, há 20 anos, atende a um público misto, em um universo 

de mais ou menos 2000 alunos. Sua filosofia é voltada para o desenvolvimento 

integral das potencialidades humanas, ou seja, no que diz respeito às funções 

intelectuais, sociais e afetivas.  
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No que se refere à equipe escolar, é constituída por: diretora, vice-diretora, 

coordenadoras, docentes (professoras titulares e auxiliares), secretárias, auxiliares 

de serviços gerais e porteiros. Toda a equipe pedagógica é bem preparada para o 

exercício da profissão, pois estão sempre participando de atividade de formação 

continuada, tais como: grupos de estudos, eventos científicos, entre outros. Todas as 

professoras titulares são graduadas e algumas contam com ajuda de uma professora 

auxiliar ou estagiária, principalmente as salas de aulas em que há alunos com 

necessidades educativas especiais. 

A instituição funciona nos três turnos (matutino, vespertino e noturno), 

trabalhando da Educação Infantil ao Ensino Superior. No tocante ao Ensino Básico 

trabalha com um sistema de semi-internato e internato, em que o aluno fica os dois 

horários (matutino e vespertino), na escola ou até a semana toda, indo para casa 

somente nos finais de semana.  

Segundo a Diretora, a instituição recebe alunos com necessidades especiais 

desde o início de sua criação, pois ela recorda de casos que foram há mais de 50 

anos, uma vez que ela dirige a Escola há 64 anos. Todavia, apenas algumas 

professoras têm conhecimentos e experiência para lidar com esses educandos, visto 

que algumas delas tiveram a oportunidade de trabalhar com esses alunos. Além 

disso, a instituição tem uma professora com síndrome de Down, que trabalha como 

auxiliar em uma sala da Educação Infantil. 

Acreditamos que todas as professoras, ou pelo menos a maioria, deveria ter a 

oportunidade de trabalhar com educandos que apresentem necessidades especiais, 

para que não se torne uma oportunidade somente de algumas professoras, devido ao 

acúmulo de experiências.  

Entendemos, porém, que a intenção de deixar essas crianças com as 

professoras “mais experientes” seja uma maneira de possibilitar à criança um 

trabalho mais direcionado às suas dificuldades. Por outro lado, se as demais 

professoras da instituição não tiverem a oportunidade de trabalhar com as crianças 

com deficiência, não construirão essa experiência tão valiosa para a prática 

pedagógica. 

 Sobre este aspecto, Stainback W., Stainback S. (1999) destacam que a 

convivência com pessoas com deficiência proporciona aos professores uma melhoria 

de suas capacidades profissionais. Isso ocorre pelo desafio desse processo inclusivo, 

o que faz com que o professor desenvolva sua capacidade criativa para 
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aperfeiçoamento da prática educatica, através da busca de estratégias de ensino 

diversificadas e atividades diferenciadas que proporcione a aprendizagem de todos 

os educandos. 

Com relação ao ambiente escolar, podemos afirmar que é acolhedor, que 

respeita as diferenças. Percebemos claramente que a comunidade escolar trabalha 

para que haja envolvimento das crianças com necessidades especiais em todas as 

atividades da escola, sejam elas na sala de aula, ou não. Essa relação parece 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem desses educandos, possibilitando-lhes 

não só o convívio social, mas, também, o desenvolvimento de suas potencialidades, 

inclusive as cognitivas. 

A sala de aula onde a criança com síndrome de Down estuda é ampla e 

arejada, sendo decorada, prioritariamente, com os trabalhos produzidos pelos 

próprios alunos. Lá encontramos, também, o cantinho da leitura com livros para o 

manuseio livre das crianças, principalmente, quando elas terminam as atividades e 

esperam por aqueles que necessitam de um maior tempo para o desenvolvimento de 

alguma tarefa. Nesse ambiente, as carteiras são, geralmente, organizadas em 

círculos, sobrando um espaço para o momento da roda. Na roda os alunos eram 

acolhidos e conversavam sobre os assuntos que estavam estudando. 

A turma pesquisada era de 1º ano, correspondente à alfabetização e estava 

formada por 26 alunos, sendo um com síndrome de Down. As idades variavam entre 

6 e 9 anos, estando, porém, a maioria com 6 anos.  

Observamos que existia uma diversificação no nível de aprendizagem dos 

alunos. A maioria encontrava-se alfabetizada, mas ainda existiam alguns educandos 

que estavam em processo de alfabetização, vivenciando outras hipóteses da escrita, 

como era o caso da criança com síndrome de Down. Esse aluno, sempre que 

possível, recebia uma atenção individualizada das professoras titular e auxiliar3.  

Para Voivodic (2004 apud PIMENTEL, 2007), para que os avanços se efetivem 

é importante a participação de um professor de apoio, não apenas para o aluno com 

síndrome de Down, mas para toda a classe em que acontece a inclusão, favorecendo 

uma educação de qualidade para todos. De igual modo, é necessário garantir a 

                                                
3
 A professora titular é aquela que trabalha com a turma, de um modo geral, enquanto a professora 

auxiliar, auxilia a professora, quando necessário, e os alunos com mais dificuldades na realização das 
atividades. 
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capacitação de todos os profissionais da escola, com vistas a melhor atuar com a 

diversidade dos alunos. 

 

 

Foto 2: A professora auxiliar mediando a 

produção escrita do aluno com síndrome de 

Down. 

  

Foto 3: A professora titular mediando a produção 

escrita do aluno com síndrome de Down. 

 

 

 

Durante a dinâmica na sala de aula, essas professoras mostravam-se 

responsáveis por todos os alunos. No entanto, a criança com síndrome de Down, 

recebia ajuda mais sistemática da professora auxiliar, conforme foto 2 e, às vezes, da 

professora titular (ver foto 3). O que consideramos ser uma prática importante para 

que a proposta de inclusão possa acontecer e, assim, todos se sintam aceitos e 

respeitados no ambiente regular de ensino.  

As professoras procuravam fazer uma mediação construtiva, que levasse o 

aluno a refletir sobre o que estava escrevendo. Esse momento em que a criança 

desenvolve a atividade com ajuda da professora é um daqueles nomeado por 

Vygotsky de “Zona de Desenvolvimento Proximal”: 

 

Isto significa que, com o auxílio deste método, podemos medir não só o 
processo de desenvolvimento até o presente momento e os processos de 
maturação que já se produziram, mas também os processos que ainda 
estão ocorrendo, que só agora estão amadurecendo e desenvolvendo-se. 
(VYGOTSKY e LURIA, 1988, p. 112). 
 

Segundo Lima (1990), este estilo de aprendizagem implica em estimular 

processos internos de desenvolvimento, os quais não poderiam se desenvolver por si 
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mesmo, portanto, a aprendizagem assim é fonte do desenvolvimento. O educador 

não é apenas um facilitador, mas um mediador, ocupando um papel muito importante 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Sobre este aspecto, Baquero (1998, p.97 e 98), nos chama atenção para ideia 

central de Vygotsky, a qual é complementada com outras cláusulas: 

 

1. O que hoje se realiza com a assistência, ou com o auxílio de uma pessoa 

mais especializada no domínio em jogo, no futuro se realizará com 

autonomia sem necessidade de dita assistência. 

2. Esta autonomia no desempenho se obtém, um tanto paradoxalmente, 

como produto de assistência e auxílio, o que forma uma relação 

dinâmica entre aprendizagem e desenvolvimento [...]. 

 

O autor também destacou que todo esse processo remete à constituição dos 

Processos Psicológicos Superiores. Para tanto, uma aprendizagem organizada torna-

se desenvolvimento, a qual necessita de uma relação de ensino-aprendizagem que 

opere nos níveis superiores da zona de desenvolvimento proximal, já que nem toda 

interação entre sujeitos de competência diferenciada, gera desenvolvimento. 

Nesse sentido, os alunos com síndrome de Down têm a capacidade de 

aprender se forem estimulados adequadamente. Eles precisam de uma ajuda mais 

sistemática e por um tempo maior, devido à dificuldade de aprendizagem inerente ao 

déficit intelectual.  

Consideramos que as professoras trabalhavam com seus alunos sobre esta 

perspectiva, para que estes se desenvolvessem através de estímulos durante o 

processo de ensino-aprendizagem da escrita. 

No entanto, percebemos que o aluno com síndrome de Down, geralmente, só 

realizava as atividades se estivesse alguma professora sempre próxima, ajudando-o, 

mais precisamente a professora auxiliar. Sabemos que, apesar da importância da 

atenção individualizada, é necessário que, aos poucos, a criança vá construindo sua 

autonomia e comece a tentar fazer algumas atividades sem essa ajuda sistemática. 

Essa prática possibilita ao aluno sair da “zona de desenvolvimento potencial”, o que 

ele faz com ajuda, para a “zona de desenvolvimento real”, quando ele já consegue 

fazer as atividades sem ajuda. 

Segundo Vygostsky (2007), uma criança tem duas zonas de desenvolvimento. 

A primeira é o real, e trata-se das ações que já foram internalizadas pela criança, é o 
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que ele já aprendeu. Já a segunda, o autor chama de potencial ou proximal, e refere-

se às capacidades que ainda estão emergindo nas crianças, ou seja, as crianças 

realizam as atividades com ajuda, mediação de um outro mais experiente.  

Esse fato nos remete a refletir sobre a importância das interações para a 

aprendizagem e consequentemente para o desenvolvimento de um sujeito, 

superando, inclusive, as características individuais de cada um. Assim, tanto as 

limitações, como as potencialidades podem ser compartilhadas e trabalhadas, 

quando são criadas oportunidades que possibilitem o funcionamento psicológico 

intersubjetivo4.  

Além disso, vimos que era primordial o que percebíamos naquela sala de aula, 

ou seja, uma boa interação e consonância entre a professora titular e a auxiliar, pois 

durante a mediação e intervenção no processo de ensino-aprendizagem não havia 

contradição entre suas ideias, crenças e práticas pedagógicas. 

 

2.6 AS PROFESSORAS RESPONSÁVEIS PELA TURMA 

  

A turma contava com uma professora titular e uma auxiliar, na qualidade de 

estagiária, que, como citamos anteriormente, na maioria das vezes ajudava ao aluno 

com síndrome de Down a fazer as atividades. 

A professora titular, Sebastiana5, atua como professora há 18 anos. Antes, foi 

professora de inglês e coordenadora na rede pública estadual, e, atualmente, ensina 

na rede privada como professora alfabetizadora. Tem sua formação em Letras, com 

Especialização em Psicopedagogia. Chegou a iniciar o Mestrado em Educação, pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas trancou pela necessidade de 

lecionar nos dois turnos (matutino e vespertino). 

Ela está na escola, campo de pesquisa, há 8 anos, e há 4 anos recebe alunos 

com síndrome de Down. Segundo afirmou, sempre buscou proporcionar, na medida 

do possível, um apoio individual a todos os alunos, inclusive aos que possuem 

maiores dificuldades em sua aprendizagem. 

                                                
4
 Situações em que os interlocutores, participam numa tarefa, compartilhando a mesma definição dela 

e, sabem que compartilham tal definição da situação. (BAQUERO, 1998, p. 100) 
5 Nome fictício para preservar a identidade da professora titular. 
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A Professora auxiliar, Raimunda6, tem um ano e cinco meses de experiência 

em sala de aula. Durante seis meses trabalhou em outra escola, como professora 

titular do nível II, e, na escola atual, está há oito meses como professora auxiliar. Na 

época em que foi empreendida a investigação, estava cursando o 4° período do 

curso de Pedagogia, em uma faculdade particular da cidade de Natal/RN. Foi o 

primeiro ano em que trabalhou com crianças com síndrome de Down, o que a fez 

adquirir experiências durante a atuação nessa sala de aula. 

É importante reforçar que as professoras estavam sempre buscando, no 

decorrer do desenvolvimento das atividades, a participação de todos os alunos, 

inclusive do aluno com síndrome de Down, especialmente nas atividades escritas. 

Nessas atitudes observamos a crença dessas professoras nas capacidades de todos 

os alunos, mesmo daquele com déficit intelectual. 

 

2.7 O SUJEITO DA PESQUISA: 

 

       

  Foto 4: Felício antes de realizar a atividade. 

                                                
6
 Nome fictício para preservar a identidade da professora auxiliar. 
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Felício7 (foto 4), a criança que tomamos como referência para a realização 

desse estudo, tem síndrome de Down e estava, na época da investigação, com 8 

anos de idade. Mora com os pais, um irmão e a avó paterna, mas, por ser um aluno 

que estuda na instituição em tempo integral, passava o dia na escola e mantinha 

mais contato com os colegas, professoras e funcionários do que com os membros da 

família. 

 Essa rotina o fazia ficar cansado durante a realização das atividades. Muitas 

vezes, chegava com sono na sala de aula, sendo necessária a interferência das 

professoras para que se concentrasse. Quando as professoras não conseguiam fazê-

lo participar das atividades, permitiam que ele descansasse um pouco, no final da 

sala, para retornar mais disposto. 

Tratava-se de uma criança carinhosa, que gostava de brincar com seus 

colegas e de emprestar seus brinquedos e material escolar. Também participava de 

todas as atividades na sala de aula, mesmo aquelas que exercia com mais 

dificuldade. No entanto, ficava mais ansioso quando tinha algo para fazer que ele 

gostava mais, como o esporte ou a comemoração de um aniversário na sala, pois ele 

ficava esperando até acontecer, perguntando várias vezes: “que horas vamos?”.  

Nesse sentido, Cunngham (1990, apud SILVA 2006), salienta que, no que diz 

respeito à formação da personalidade, não existe grande diferença entre a pessoa 

com síndrome de Down e aquelas que não são afetadas pela síndrome, pois, como 

as demais, são influenciadas: pelo ambiente onde vivem; pelos êxitos ou fracassos 

obtidos, que exercem influências sob sua percepção pessoal sobre a sua maneira de 

agir; pela herança genética; pelas mudanças biológicas, entre outros fatores. 

 Percebemos que Felício gostava de ouvir histórias, ficava atento e, depois, 

pedia para contar a história dele. Por outro lado, nas aulas de psicomotricidade8, 

geralmente estava cansado e não participava da aula completa, mas, no final de ano, 

já mostrava uma melhor evolução, pois executava com mais facilidade os 

movimentos motores solicitados, como pular corda, andar na corda em linha reta, 

correr e dançar. Essas dificuldades motoras que inicialmente evidenciou decorrem da 

hipotonia muscular, inerente às pessoas com síndrome de Down, o que interfere na 

motricidade ampla e fina.  

                                                
7
 Nome fictício para preservar a identidade do aluno. 

8
 Essas aulas aconteciam no horário de aula da escola, com uma profissional habilitada. 



43 

 

 

A hipotonia muscular pode ser percebida como uma das maiores dificuldade 

dos alunos com síndrome de Down na aprendizagem da escrita, mais precisamente 

no traçado das letras, pois é uma flacidez muscular. Como afirma Martins (2002, 

p.63) 

 

Em decorrência de suas limitações específicas a criança com 
síndrome de Down necessita ultrapassar uma série de obstáculos 
para atingir o desenvolvimento de determinadas habilidades, 
normalmente típicas nas demais crianças. Podemos citar a título de 
exemplo: a flacidez muscular, a hipotonia e a fraqueza nos músculos 
[...]. 

 

 

Essas características fazem parte do que Mantoan (2004, p.21) chama de 

déficits reais, ou seja, “limitações estruturais de natureza orgânica, traduzidas por 

impedimentos motores e/ou sensoriais que provocam trocas deficitárias entre o 

sujeito e o meio”. No entanto, tais déficits não são tão comprometedores para esses 

indivíduos quanto os déficits circunstanciais, que representam a qualidade ou 

ausência das trocas, que pode produzi-los ou acentuá-los. 

Nesse sentido, a dificuldade motora, comum nessas crianças, precisa ser 

trabalhada, como por exemplo através de atividades lúdicas como o de pular corda, 

conforme desenvolvida na escola e registrada através da foto abaixo (n.5), para que 

não interfira no desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida dessa criança, 

entre as quais, a de produção escrita. 
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          Foto 5: Felício pulando corda na aula de psicomotricidade. 

 

Diante da nossa observação, durante as atividades realizadas na escola, 

percebemos que, através de um trabalho de psicomotricidade, as limitações motoras 

de Felício eram respeitadas e trabalhadas. As professoras estimulavam o 

desenvolvimento das habilidades motoras, incentivando que ele realizasse as 

brincadeiras propostas e, por outro lado, deixavam-no descansar quando percebiam 

essa necessidade.  

Nos problemas psicomotores, o transtorno está muito presente no corpo, 

interferindo no processo de aprendizagem. Portanto, o papel do professor, no 

processo de ensino–aprendizagem, implica em disponibilidade para criar, junto com 

os alunos, situações de brincar, que funcionem como mediadores educativos para o 

desenvolvimento psicomotor.  

Nesse sentido, a professora Sebastiana, destacou em sua fala que Felício: 

 
tem muita dificuldade na motricidade ampla, ele não trabalha o corpo em 
outros momentos. Ele deveria ter um acompanhamento com uma 
psicomotricista, ele se sente cansado quando vamos para as aulas de 
psicomotricidade, as aulas de recreação, as aulas de brincadeiras fora da 
sala de aula no pátio. Ele sempre está cansado, isso é um fator que 
interfere no desenvolvimento dele. Por que? Porque ele fica fora do grupo, 
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ele está cansado, então, ele se exclui, não consegue acompanhar as 
brincadeiras das crianças. No primeiro momento, até que sim, mas logo, 
logo ele se cansa. Então, um acompanhamento com um profissional 
especializado nessa área iria facilitar. Até na motricidade fina iria ajudar 
muito na escrita, né? Na escrita dele, a letra. [...]. Todo esse trabalho com o 
corpo fosse mais trabalhado fora da escola iria ajudar. 

 

 

Concordamos com a professora Sebastiana, no que concerne à 

necessidade de um acompanhamento de uma psicomotricista ou fisioterapeuta em 

uma clínica, o que iria complementar o trabalho já realizado na escola, com a 

profissional da área e as professoras, já que 

 

os quadros psicomotores podem afetar o tônus, as posturas, a imagem ou o 
esquema corporal, provocando transtornos evidentes (manifestos), que a 
criança padece e que interferem na realização das atividades (Yañez, 
1999). 

 

Mas, mesmo com essa necessidade de acompanhamento extra- escolar 

com uma psicomotricista, percebemos que esse trabalho na escola pode ter sido um 

dos fatores que contribuíram para o avanço de Felício na escrita, pois, no último 

trimestre da pesquisa, percebemos que ele realizou com mais interesse e autonomia 

suas atividades de sala, pois já tentava copiar a agenda sozinho e fazer as 

atividades. Também realizava escritas espontâneas9 com mais interesse, 

principalmente quando se relacionava com a sua realidade. Esse início do 

desenvolvimento da autonomia é de extrema importância, como citamos no item 

anterior. 

                 Isso também aconteceu durante a participação das discussões na roda, 

pois, como esteve mais concentrado, ouvia as informações discutidas e dava 

opiniões, de acordo com o seu conhecimento de mundo. Antes, essa participação, 

além de ser menos frequente, saía do foco das discussões, necessitando da ajuda 

das professoras para que compreendesse que o assunto discutido estava sendo 

outro. 

De forma geral, esse aluno possuía um bom relacionamento com os 

colegas e com as professoras. Percebemos que ele procurava interagir de maneira 

satisfatória no ambiente escolar, embora, algumas vezes, percebêssemos que essa 

                                                
9 Escritas realizadas sozinho, sem interferência de um sujeito mais experiente, ou seja, do jeito dele, 
como sugere Emilia Ferreiro, em seus escritos sobre alfabetização. 
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interação acontecia, com mais frequência, quando ele levava para a classe 

brinquedos que os colegas consideravam interessantes. No entanto, geralmente, 

essa prática acontece com a maioria das crianças nessa idade – 6 a 9 anos, 

independente de ter ou não alguma necessidade especial. 

Segundo Cruz e Fontana (1997), Vygotsky entendia o desenvolvimento como 

um processo de internalização de modos culturais de agir e de pensar, iniciando-se 

durante as relações sociais, nos quais aqueles “mais experientes” compartilham 

sistemas de pensamento e ação no “fazer junto”, por meio da linguagem, do jogo, 

entre outras formas de interação. 

Portanto, entendemos que a inclusão beneficia os educandos com 

necessidades especiais, na medida em que, as interações sociais entre esse aluno e 

seus colegas e professoras, estimula-no no tocante ao desenvolvimento de suas 

potencialidades. Assim, demonstra aos esses atores sociais envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem, que todos têm a capacidade de aprender e de se 

desenvolver. 

Após a explanação a respeito da metodologia de pesquisa utilizada, dos 

aspectos referentes ao contexto de realização dos estudos por nós realizados, assim 

como dos sujeitos pesquisados, detalharemos, mais especificamente no próximo 

capítulo, alguns dados relacionados ao processo de inclusão das pessoas com 

síndrome de Down, inclusive sobre o de Felício. 
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3 UMA CRIANÇA “DIFERENTE” NA ESCOLA DAS CRIANÇAS 

“IGUAIS”? 

 

 

                     A implementação da escola de qualidade, que é igualitária, 

 justa e acolhedora para os indivíduos, é um sonho possível.  

(MANTOAN ,2004) 

 

Foto 6: Alunos no momento da roda, no início da aula. 
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3.1 A INFÂNCIA NA HISTÓRIA: ONDE E COMO APARECE A CRIANÇA COM 

SÍNDROME DE DOWN, NESSE CONTEXTO? 

 

As considerações a respeito da infância sofreram modificações ao longo da 

história da humanidade, de acordo com a estrutura sócio-cultural de cada época. As 

crianças com deficiência, inclusive os que apresentavam síndrome de Down, foram 

por muito tempo discriminadas, excluídas e marginalizadas em função da forma de 

vida e das crenças dos diversos sistemas sociais, ao longo do tempo.  

Segundo Coll, Palácius e Marchesi (1995), durante muito tempo as crianças 

foram consideradas como adultos em miniatura, seres menores e mais frágeis. A 

partir dos 7 anos de idade elas tornavam-se aprendizes, e começavam a ter 

responsabilidades que se aproximavam progressivamente com as de um adulto. 

Essa concepção foi expressada através da arte, pois até aproximadamente o século 

XIII as crianças apareciam com vestimentas e atitudes de um adulto. 

Durante esse período, também nas artes, algumas obras mostram-nos que  

pintores daquela época retrataram, em suas telas, pessoas com características 

semelhantes àquelas com síndrome de Down, tais como Mautegna (século XV) e 

Reynolds (século XVII), conforme situa Pueschel (1993).  

Nesse contexto, as pessoas com deficiência foram “[...] recolhidas em asilos, 

igrejas, conventos e até mesmo em suntuosos hospícios criados pela nobreza, 

ficando ali amontoadas e isoladas” (MARTINS, 1999, p.130). Dessa forma, 

mantinham aqueles seres tidos como “diferentes” (tais como prostitutas, idosos, 

doentes e deficientes), fora do convívio social.   

Esse isolamento servia, na verdade, para não “contaminar” e nem incomodar o 

restante da população. Essa “máscara” caía com base em algumas atitudes, como 

mostra Martins (1999, p.131), ao afirmar que: 

 

Embora se beneficiassem „da caridade e boa vontade‟ dos cristãos, muitas 
vezes constituíam em alvos prediletos para cerimônias de exorcismo, pois a 
deficiência que portavam era atribuída, ainda, a causas sobrenaturais, a 
espíritos malignos, sendo em vários momentos condenadas à morte na 
fogueira durante a Inquisição católica.     

 

Essa prática servia, segundo os inquisidores, para purificar a alma daquelas 

pessoas que apresentavam alguma diferença, algo “anormal” em seu corpo. Essa 
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“anormalidade” era considerada demoníaca, digna, portanto, dessa purificação 

exorcista. 

Tanto a ideia de adulto em miniatura das crianças, como também o isolamento 

e o exorcismo daquelas que apresentavam alguma limitação física ou orgânica devia-

se às crenças cristãs que prevaleciam naquela época. 

Já nos séculos XVII e XVIII, a infância começou a ser descoberta, através dos 

movimentos culturais, como o Iluminismo. Assim, a infância passou a ser considerada 

uma etapa diferente da vida adulta. Através desses movimentos, fluíram ideias de 

igualdade, liberdade e racionalidade: 

 

A humanidade pouco a pouco deixa para trás a ignorância e os 
preconceitos, voltando seu olhar para um futuro mais brilhante, uma 
sociedade em que a igualdade entre os seres humanos prevalece 
independentemente da origem, da raça e do gênero (DAHLBERG, MOSS & 
PENSE, 2003, p. 34). 
 

 

Mesmo diante dessas transformações culturais e intelectuais e, 

consequentemente, dos avanços a respeito da ideia de infância, as crianças com 

deficiência, antes vistas como alguém com pecado, passaram a ser vistas como 

vítimas de uma disfunção orgânica, precisando, na verdade, de tratamento médico e 

não de uma prática exorcista, como estava acontecendo.  

Nesse sentido, o “[...] estigma deixa de ser a danação da alma para ser a 

ineducabilidade ou irrecuperalidade do ser humano. Assim, o médico passa a ser o 

novo árbitro do destino do deficiente, encarregado de julgá-lo, salvá-lo e condená-lo” 

(MARTINS, 1999, p.132).  

O novo modelo social de transição para o capitalismo visava o comércio e a 

produção, e, mais uma vez, as pessoas com deficiência foram taxadas de seres 

improdutivos e incapazes, sendo, portanto, internados sob a responsabilidade do 

estado.  

Com respeito a essa transição afirma Amaral (1994, p.14): 

 

Aos tropeços chegou-se à superação do primeiro impasse: vida/ morte, 
emergindo uma mentalidade que suportou a deficiência, desde que a aura 
mística circundasse então aqueles que dedicavam sua vida à ajuda, à 
assistência, a esse segmento da população. Desde que as pessoas 
deficientes ficassem convenientemente confinadas em instituições ou 
guetos. É a fase da áurea do assistencialismo, assentada em premissas da 
proteção e repulsa, solidamente plantada no terreno da caridade (religiosa 
ou laica).  
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Nessa passagem, Amaral deixa explícito que, mesmo com o advento do 

antropocentrismo e os avanços culturais já citados, as pessoas com deficiência 

continuaram sendo tratadas com assistencialismo e isoladas do convívio social, como 

acontecia na Idade Média por ocasião do (teocentrismo). Eram pessoas consideradas 

dignas de caridade. Nesse período, porém, foi superada a morte nas fogueiras, que 

existia nos tempos da Idade Média. 

Assim como as pessoas com deficiência de um modo geral, aquelas que 

tinham déficit cognitivo também começaram a ser vistas sob a perspectiva da 

Medicina e de outras ciências, mais especificamente no que se referia à Psiquiatria e 

Psicologia clínica, pois o déficit passou a ser “[...] percebido como um problema, 

passível de tratamento mediante intervenção comportamental, arranjo de condições 

ambientais ótimas para a ocorrência de comportamentos desejáveis” (SKLIAR, 1997, 

p.31). Portanto, já havia, na época, uma tentativa de “normalizar” essas pessoas e só 

então possibilitar a convivência em sociedade, de forma “harmoniosa”. 

No que concerne ao século XIX, houve ainda mais êxito no que se refere ao 

descobrimento da infância, assim como inicia-se a história oficial sobre o 

descobrimento da síndrome de Down. Nessa época, as crianças foram sendo 

liberadas do trabalho pesado, pois acreditava-se que a infância era uma etapa 

especial da vida e, com isso, foram sendo favorecidas com a criação do ensino 

elementar. 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. Mais tarde essa 

educação foi sendo ampliada para as classes mais populares, embora fossem 

separados os “ricos” dos “pobres”.  

A passagem para essa época de formas de produção e normalização da 

infância foi marcada por formas de educar e de conviver, mostradas por Rosseau e 

Itard. Rosseau foi o escritor do Clássico “Emílio”, que ressalta a importância da 

infância e exalta a experiência e os sentimentos. Nesse sentido, Rosseau considera o 

homem e a criança nas relações sociais.  

Nessa obra, Rosseau trata dos princípios para evitar que a criança se torne 

má, já que o pressuposto básico do autor é a crença na bondade natural do homem. 

Outro pressuposto de seu pensamento consiste em atribuir à civilização a 

responsabilidade pela origem do mal. Conseqüentemente, os objetivos da educação, 
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para Rousseau, comportam dois aspectos: o desenvolvimento das potencialidades 

naturais da criança e seu afastamento dos males sociais.  

Nessa perspectiva, a educação deve ser progressiva, de tal forma que cada 

estágio do processo pedagógico seja adaptado às necessidades individuais do 

desenvolvimento, sendo a primeira etapa inteiramente dedicada ao aperfeiçoamento 

dos órgãos dos sentidos, pois, para Rosseau, as necessidades iniciais da criança são 

principalmente físicas. 

O segundo exemplo citado foi Itard, jovem médico daquele período, no qual 

percebemos crenças na possibilidade de educação de um individuo considerado 

anormal, ao investir no denominado “menino selvagem”, tido como incapaz e 

ineducável por outros profissionais, conforme descreve Smolka (2002, p.107): 

 

Victor de Aveyron ilustra, concentra e questiona as imagens de criança, de 
homem, de educação, em circulação e discussão na época. Vivendo “livre” 
nas florestas, desenvolvera importantes estratégias de sobrevivência: 
sobrevivera às intempéries, era resistente ao extremo frio, à neve ou à 
chuva; tinha autonomia de locomoção e sabia buscar alimentação. Victor 
intriga, desconcerta: Por que abandonado? Como conseguiu sobreviver? 
Por que não falava e não aprendeu a falar?  
 

 

Para “educá-lo” à vida social, Itard pesquisou, desenvolveu e relatou 

atividades que ele próprio inventava para ensinar e/ou testar as capacidades ou 

recursos de Victor. Apesar das dificuldades encontradas nessas tentativas, ele estava 

sempre acreditando e procurando investir nas capacidades do menino selvagem.  

Em paralelo a essas iniciativas e mudança de crença a respeito da infância, foi 

iniciada a publicação dos primeiros trabalhos científicos a respeito da síndrome de 

Down. Segundo Pueschel (1993), elas foram descritas pela primeira vez por Jean 

Esquirol, em 1838. Em 1946, foi a vez de Eduard Seguin, que descreveu um paciente 

com características semelhantes as das pessoas com a síndrome de Down, na época 

denominada de “idiota furfurácea”. Em seguida, no ano de 1866, Ducan registrou o 

caso de uma menina cujas feições lembravam características da síndrome. 

Mas, somente em 1866, através de John Langdon Down, médico inglês, foi 

feita uma descrição mais elaborada e precisa daquelas pessoas que apresentavam a 

síndrome de Down. Por este motivo, posteriormente, a alteração foi contemplada com 

o seu sobrenome, ficando denominada de síndrome de Down.  

Segundo Pueschel (1993, p. 48), Langdon Down menciona, em seu relato: 
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O cabelo não é preto, como um cabelo de um verdadeiro mongol, mas é de 
cor castanha, liso e escasso. O rosto é achatado e largo. Os olhos 
posicionados em linhas oblíquas. O nariz é pequeno. Estas crianças têm o 
poder considerável para a imitação.  

 

De acordo com Martins (2002), alguns estudiosos procuraram identificar 

semelhanças faciais entre as pessoas com síndrome de Down e as pinturas e 

desenhos em rochas existentes desde o período pré-histórico, assim como em 

pinturas antigas. Conforme Schwartzman (1999), a partir de achados arqueológicos 

percebeu-se que a civilização Olmecas (de 1500 a.C até 300 d.C), já fazia esse tipo 

de representação. 

Somente a partir do final século XIX, as descrições de Langdon Down foram 

reconhecidas por médicos da Europa, sendo acrescentadas algumas informações 

mais detalhadas às suas anotações científicas. 

Com os avanços da ciência, sabe-se hoje que as crianças com síndrome de 

Down parecerão, até certo ponto, com os pais, além de possuírem semelhanças 

entre si devido à presença do cromossomo extra. No entanto, as pessoas com a 

síndrome de Down, apesar de serem semelhantes entre si, possuem suas próprias 

peculiaridades, diferenciando umas das outras.  

As características comuns a essas pessoas são: a cabeça é um pouco menor, 

comparada à das crianças normais; o rosto apresenta um contorno achatado, o nariz 

e as orelhas são pequenos; as pálpebras são estreitas e levemente oblíquas; a 

cavidade bucal é pequena; a língua pode projetar-se um pouco; o pescoço pode ter 

uma aparência larga e grossa e, os órgãos genitais podem ser pequenos, 

principalmente no sexo masculino; as mãos e os pés tendem a ser pequenos e 

grossos; o quinto dedo da mão é, muitas vezes, levemente curvado para dentro; às 

vezes, uma única dobra é apresentada atravessando a palma da mão; os dedos dos 

pés, geralmente, são curtos; na maioria das crianças há um espaço entre o primeiro e 

o segundo dedos dos pés; a pele é geralmente clara e seca; apresenta hipotonia 

(flacidez muscular generalizada); os bebês são geralmente menores e mais leves 

(PUESCHEL, 1993; SCHWARTZMAN, 1999). 

Essas pessoas também tendem a apresentar alterações nas funções 

orgânicas, como no sistema nervoso, cutâneo, cardíaco, gastrointestinal, respiratório, 

entre outros, precisando de um acompanhamento médico precoce e mais 

sistemático. 
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É importante salientarmos, porém, que nem todas as pessoas com a síndrome 

de Down possuem todas essas características físicas e, também, todos esses 

problemas orgânicos. As características e os problemas variam, tanto na quantidade, 

quanto na intensidade. Embora essas crianças possam ser reconhecidas pelas suas 

características semelhantes, elas não são iguais, sem falar que algumas dessas 

características modificam-se no decorrer do tempo. Como destaca Martins (2002, 

p.51), 

 

[...] tais crianças têm características físicas e alguns problemas que são 
comuns, mas que nem sempre se encontram presentes (de forma conjunta) 
em todas as crianças, variando de uma para outra [....]. São, apesar das 
características especiais, muito mais semelhantes do que diferentes das 
crianças comuns. 

 

  Martins (2002) evidencia, ainda, a influência da teoria de Charles Darwin, 

nesse trabalho desenvolvido por Down, que o fez pensar que essas crianças, por 

terem alguns traços semelhantes aos orientais, poderiam estar regredindo para um 

tipo racial primitivo. Portanto, foi por ele criado o termo “mongolismo”, sendo 

denominadas as pessoas com síndrome de Down de “idiotas mongolóides”.  

Sob esse aspecto, Pueschel (1993, p. 49) evidencia: 

 

[...] chamar a pessoa com síndrome de Down de mongolóide não é apenas 
um insulto degradante à criança, mas também uma descrição incorreta da 
pessoa, que, embora portadora de uma deficiência mental, é, antes de mais 
nada, um ser humano capaz de aprender e de participar bem da sociedade.  

 

 

Essa denominação pejorativa foi tão difundida e arraigada que, até hoje, as 

pessoas com a síndrome de Down muitas vezes ainda são conhecidas por “mongol” 

ou “mongolóide”, termos que precisam ser eliminados do sistema social, pois são 

pejorativas em relação à raça mongólica e comprometem a aceitação dessas 

pessoas pela sociedade.  

 Smolka (2002) também observou influência de Darwin na colocação da 

criança em foco, já que evidenciava o seu desenvolvimento, a sua gênese e a sua 

história, pois a teoria da evolução provocara interesse pelo desenvolvimento da 

mente do homem desde à infância até a idade adulta. Ele considerava a mente como 

órgão complexo em desenvolvimento no processo evolutivo. 
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Ainda a respeito da síndrome de Down, nos anos seguintes aos estudos de 

Jonh Langdon Down não foram publicados registros referentes à síndrome de Down. 

Somente dez anos depois foram observados, pelos pesquisadores J. Frase e A. 

Mitchell, que as pessoas que apresentavam a síndrome de Down, tinham um 

processo de envelhecimento precoce e braquicefalia10. Constataram, ainda, que as 

suas mães possuíam idades mais avançadas. 

Estudos mais recentes mostram, porém, que existem registros de nascimento 

de crianças com a síndrome de mães ainda jovens, como foi no caso da mãe de 

Felício, sujeito da nossa pesquisa. Tal fato contraria a ideia de que somente mães 

com idade superior a 35 anos estão propícias a terem filhos que apresentam a 

síndrome.  

Como explica Schwartzman (1999, p. 21): 

 

[...] muito embora a mulher mais idosa tenha um risco maior de ter um filho 
com trissomia 21, na verdade como a mulher mais nova tem mais filhos e 
como 1:800/1000 nascidos vivos terá a síndrome de Down, obviamente a 
maior parte das crianças com síndrome de Down provém de mães mais 
jovens. 

 

 

No século XX foram vivenciados avanços científicos, em todas as áreas, 

inclusive com relação à síndrome de Down. Em 1959, o médico francês Jeroime 

Lejeune observou que a referida síndrome decorre de uma alteração cromossômica, 

ou seja, que aquelas pessoas que nasciam com a síndrome possuem um 

cromossomo extra, apresentam 47 cromossomos em lugar de 46, no par 21 

(PUSCHEL, 1993). 

Coll, Palácius & Marchesi (1995) destacam que também houve, nessa época, 

o reconhecimento definitivo da infância como um período claramente diferenciado 

dos demais, inclusive surgiu, o conceito de adolescência. Na segunda metade desse 

século foram destacadas as teorias de três autores, psicólogos, que contribuíram 

para a psicologia infantil: Henri Wallon, Jean Piaget e Lev Vygotsky.  

Para Smolka (2002), esses três autores “[...] observaram as crianças,  

desenvolveram procedimentos de caráter clínico e experimental, levantaram 

hipóteses, escreveram relatórios, textos. Elaboraram teorias.” (p.115). Essas teorias 

                                                
10 Parte superior da cabeça levemente achatada. 
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foram criadas por eles a partir da crença que tinham da criança enquanto sujeito do 

saber, de conhecimento e de vontade. 

Dentre esses teóricos tão importantes para a prática pedagógica, destacamos, 

em especial, Vygotsky no qual nos respaldamos, em boa parte dos nossos escritos, 

nesse trabalho dissertativo. Para ele, 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, como por exemplo, por meio de 

brincadeiras, elas expressam as condições de vida a que estão submetidas, seus 

desejos e anseios. Nesse sentido, o conhecimento é constituído a partir dessas 

relações que se estabelecem com o meio e com o outro (VYGOTSKY, 2007). 

Em nossa pesquisa pudemos perceber que as professoras do aluno com 

síndrome de Down proporcionavam, no cotidiano escolar, essas vivências infantis 

(conforme foto 7) destacadas por Vygotsky, Piaget e Wallon, como tão importantes 

para o desenvolvimento infantil. 

 

           

Foto 7: crianças em atividade de psicomotricidade. 

 

3.2  A CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN: CARACTERÍSTICAS E EDUCAÇÃO. 
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Conceituamos que é de extrema importância, ratificar que as pessoas com 

síndrome de Down são, acima de tudo, seres humanos, possuidores de 

características inerentes à espécie humana, da qual fazem parte. Como tal, precisam 

ser reconhecidas não só pelas suas diferenças consideradas “desviantes” pelos 

padrões construídos socioculturalemente, mas, principalmente, pelas suas 

potencialidades e capacidade de desenvolvimento (SILVA, 2006). 

Percebemos que suas limitações são muito mais sociais do que físicas ou 

orgânicas, pois, por apresentarem características físicas e orgânicas peculiares, 

ainda são - apesar do avanço social - consideradas incapazes pela maioria das 

pessoas.  

Ao serem privadas de interações sociais e deixadas à margem da sociedade, 

fica mais difícil o seu desenvolvimento de forma eficaz, uma vez que todos nós nos 

constituímos na interação de três vertentes de extrema importância, a biológica, a 

psicológica e a social, sendo esta última primordial, inclusive, no desenvolvimento 

das demais (SILVA, 2006). 

O trabalho de inclusão realizado pelas professoras Sebastiana e Raimunda 

mostra-nos que é possível minimizar e até mesmo, acabar com essa percepção, pois 

havia respeito às limitações de Felício, tanto da parte das professoras, como dos 

colegas, pois a professora Sebastiana, nos relatou que, no início do ano, havia uma 

certa rejeição, por parte de uma mãe e de seu filho (um colega de classe). No 

entanto, por terem sido trabalhadas essas barreiras foram sendo derrubadas e, eles 

foram, aos poucos, aceitando Felício. 

Não podemos negar o comprometimento nas pessoas com síndrome de 

Down, isso é fato, mas não é um fim em si mesmo. O estímulo e a educação são 

fatores essenciais para vencer os obstáculos biológicos, orgânicos e sociais. Em 

outras palavras, as limitações dessas pessoas são mais acentuadas que as nossas, 

mas não são impossíveis de serem superadas. Elas têm condições de avançar, se 

estimuladas adequadamente e se respeitadas as suas condições individuais, como 

percebemos durante a observação da pesquisa em questão. 

Isso constitui uma possibilidade dessas pessoas terem uma trajetória 

educacional mais favorável para suas aprendizagens, na medida em que partilha de 

um ambiente marcado pelo princípio do “todos”, e não pela idéia do “alguns”. E vive a 

possibilidade de conhecer formas de estar no mundo e de aprender que são 
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diferenciadas da sua, podendo experimentar situações de aprendizagem mais rica 

para si mesma e para possibilidades de intervenção pedagógica. 

Após todo esse percurso histórico, no que concerne à ideia de infância, a 

criança passou a ser percebida, na atualidade, como ser humano único, sujeito 

histórico e social, que necessita fazer parte de uma instituição familiar que o acolha, 

proporcionando-lhe, carinho, amor, atenção e educação. Assim, a criança com 

síndrome de Down, como todas as outras, também tem esse direito garantido. 

 

3.2.1 A educação escolar da criança com síndrome de Down: da segregação ao 

processo inclusivo. 

 

 

No que diz respeito à educação dessas pessoas, até meados do século XX 

existiam, no Brasil, poucas instituições escolares, que fossem voltadas para o 

atendimento escolar das pessoas com deficiência intelectual, dentre as quais as que 

apresentavam a síndrome de Down. Após essa época, surgiram, na região Sudeste, 

as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAES) e as Sociedades 

Pestalozzi, ambas, prioritamente, voltadas para atendimento das pessoas que 

possuíam déficits intelectuais. Com o passar do tempo, foram se expandindo para 

todas as regiões, prestando atendimento educacional e de reabilitação, que, embora 

pioneiro e relevante, era empreendido de forma segregativa e homogeneizadora. 

Partiam do princípio de que todas as pessoas com deficiência intelectual tinham o 

mesmo nível de desenvolvimento, desconsiderando, assim, a lei do desenvolvimento 

do nível psicológico superior, o conceito de variedade e a dinâmica das funções 

mentais de cada um, tal como afirma Vygotsky (1997, p.141): 

  

La saturación de la colectividad con niños mentalmente retrasados, 
idênticos por su nível de desarrollo, es un ideal pedagógico falso. 
Contradice la ley fundamental del desarrollo del nível psicológico superior y 
el concepto de la variedad y la dinâmica de las funciones psicológicas en el 
nino en general y en el mentalmente retrasado em particular. 

11
 

 

 

                                                
11 Tradução literal: A saturação da coletividade com as crianças mentalmente atrasadas, idêntico com o seu nível 

de desenvolvimento é um ideal pedagógico falso. Contradiz, a lei fundamental para o desenvolvimento do nível 

psicológico superior ao conceito de variedade e a dinâmica das funções psicológicas da criança em geral e da 

mentalmente atrasada em particular. 
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Portanto, essas e outras instituições especiais, sem desmerecer o seu mérito 

de iniciadoras de um atendimento de cunho especializado, contribuíam para 

aumentar a estigmatização, pois não proporcionavam inserção total na sociedade e 

nem estimulavam o desenvolvimento de funções psicológicas essenciais para 

aprendizagem, conforme vimos na citação de Vygotsky.  

 Para superar essa segregação que as pessoas com necessidades especiais 

estavam sofrendo, nessa época, que assim como ocorreu em todo mundo, em nosso 

país surgiu um novo paradigma, no final da década de 60: o movimento pela 

Integração Social, que procurava garantir a inserção das pessoas com deficiência 

nos sistemas sociais, tais como: na educação, no lazer, na família e no trabalho. 

(SASSAKI, 1997) 

A integração surgiu a partir do movimento em prol da normalização. Com base 

nesta, entendia-se que normalizar não significava tornar o excepcional12, normal, mas 

que a ele fossem oferecidas condições de vida idênticas às que outras pessoas 

receberiam. Eles deveriam ser aceitos com suas deficiências, pois era reconhecido 

como normal que toda e qualquer sociedade tivesse pessoas com diversas 

deficiências. Ao mesmo tempo viam que era preciso ensinar ao deficiente a conviver 

com a sua deficiência. Ensiná-lo a levar uma vida tão normal quanto possível, 

beneficiando-se das ofertas de serviços e das oportunidades existentes na sociedade 

em que viveriam (PEREIRA, apud MARTINS, 2002; 2008). 

 Então, o paradigma desencadeou a integração que possibilitou uma iniciativa 

de integrar, na sociedade, as pessoas que apresentavam alguma deficiência, que, 

até então, eram isoladas dos sistemas sociais vigentes. Com base nesse princípio, 

aos poucos, começaram a ser reconhecidas como cidadãos, que necessitavam 

exercer os direitos que lhes eram cabíveis, entre os quais os de serem educandos 

como as demais pessoas. 

Essa normalização na educação, de acordo com Martins (2002; 2008), não 

poderia ser percebida como um processo único, homogêneo, pois, dessa forma, 

corria-se o risco de não atender às necessidades de todos. Para ela, a integração 

escolar pode ser reconhecida como o início da integração social das pessoas com 

deficiência, como primeiro passo nesse sentido. 

                                                
12 Nomenclatura utilizada na época. 
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Mesmo com as conquistas da integração, alguns estudiosos e também 

algumas instituições sociais de pessoas com deficiência começaram a perceber, com 

o passar do tempo, que essa prática de integração não era suficiente para acabar 

com o preconceito que havia contra as pessoas com deficiência, além de não lhe ser 

proporcionada a verdadeira participação social com igualdade de oportunidades, 

conforme era preconizado. 

Esses direitos não foram garantidos, uma vez que o movimento em prol da 

integração tinha como objetivo, apenas, inserir a pessoa com deficiência na 

sociedade, desde que estivesse de - alguma forma - capacitada a superar todas as 

barreiras nela existentes.  

Com a discussão efervescente sobre essa questão, principalmente por parte 

das pessoas com deficiência, surge um novo paradigma – da Inclusão, que 

pressupõe uma ampla abertura na escola para atender a todos os educandos, em 

sala regular, respeitando as suas diferenças e atendendo às suas necessidades 

individuais (MARTINS, 1999). 

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

início no final da década de 70, nos Estados Unidos. No entanto, foi a partir da 

Conferência Mundial promovida pela UNESCO, em 1994, na cidade de Salamanca, 

na Espanha, versando sobre as Necessidades Educacionais Especiais, que a 

educação foi discutida como uma questão de direitos humanos. Sobre essa 

Declaração é importante ressaltar: 

 

 

(a) a preocupação com os alunos que apresentam necessidades especiais e 
que residem nas áreas rurais, normalmente mais carentes de recursos de 
toda a ordem; (b) a recomendação de buscar apoio da comunidade; (c) a 
otimização dos recursos disponíveis; (d) a elaboração e implementação de 
políticas educacionais que contemplem todas as crianças, jovens e adultos 
de todas as regiões do país, independentemente de suas condições 
pessoais e econômicas, e por toda a vida e (e) as linhas de ação devem ser 
consideradas tanto para as escolas governamentais, como para as 
particulares (CARVALHO, 2000, p. 46). 

 

 

Há, na Declaração de Salamanca, uma preocupação com relação à inclusão 

de todas as pessoas, o que fez com que ela se tornasse um marco histórico no que 

diz respeito à educação inclusiva. 
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Em 2001, a Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência, celebrada na 

Guatemala, que ficou conhecida como Convenção de Guatemala, e que foi aprovada 

pelo Brasil, no Congresso Nacional, deixou claro que não deve existir a diferenciação 

com base na deficiência, definindo a discriminação como: 

 

Toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada na deficiência, 
antecedente da deficiência, consequência de deficiência anterior ou 
percepção de deficiência presente ou passada, que tenha efeito ou propósito 
de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das 
pessoas portadoras da deficiência de seus direitos humanos e de suas 
liberdades fundamentais (art.I n° 2, “a”). 

 

 

No entanto, ela não define como discriminação a diferenciação (ou 

preferência) adotada para promover a inclusão social das pessoas com deficiência, 

no intuito de garantir a igualdade de oportunidade dessas pessoas. Por exemplo, 

quando é garantido um percentual de vagas nos concursos públicos para pessoas 

com deficiência. 

A inclusão social pode ser definida como um processo, ao qual a sociedade se 

adapta para “[...] poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com 

necessidades especiais e, simultaneamente, essas se preparam para assumir seus 

papéis na sociedade” (SASSAKI, 1997, p.41).  

Nessa perspectiva, a professora Sebastiana, colaboradora da nossa pesquisa 

em relação à inclusão, destaca que: 

  

 

A inclusão não é algo estático, começou hoje, eu terminei hoje, eu fiz a 
inclusão porque a criança está em sala de aula. Eu não a acredito que seja 
assim. É como eu falei antes, a inclusão é todo o processo que abrange e 
vem a complementar todo o processo da escola. Então, a escola é só mais 
um meio que se faz a inclusão. 

 

 

Nesse sentido, no processo inclusivo, a sociedade de um modo geral, inclusive 

a escola, tem que se preparar para atender à diversidade e às necessidades dos 

alunos em geral, tanto no aspecto social, quanto no aspecto educacional. É 

imprescindível proporcionar não só a inserção do aluno na sala de aula, como 
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destaca a professora Sebastiana, mas o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem, 

com qualidade. É um processo que extrapola o contexto de sala de aula e da escola. 

No que tange a esse aspecto, a escola, campo da nossa pesquisa, vem 

possibilitando que todos os alunos sejam incluídos nas atividades escolares e extra-

escolares, demonstrando que todos devem ter a possibilidade de desenvolver as 

suas potencialidades e de aprender. 

Esse direito à educação é garantido por lei, pois, segundo a Constituição 

Federal, todos têm direito à educação e à igualdade de oportunidades. No artigo 205, 

preconiza, ainda, que “esse direito deve visar o pleno desenvolvimento da pessoa, o 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Para que ocorra a inclusão é necessário um trabalho com toda a equipe da 

escola, com o fim de promover a aceitação das diferenças individuais, o convívio com 

a heterogeneidade, a valorização de cada aluno e a aprendizagem através da 

cooperação. Percebíamos que a escola da nossa pesquisa buscava um trabalho 

inclusivo, através do envolvimento de Felício, na realização das atividades, 

respeitando as suas limitações e, ao mesmo tempo, estimulando as suas 

potencialidades, através do convívio e interação com todos os outros colegas. 

Tal ação se faz importante, pois, segundo Aranha (apud GLAT, 1995), nas 

relações interpessoais o indivíduo constrói o conhecimento, se desenvolve, apreende 

o real e constrói a sua subjetividade. Portanto, as interações vivenciadas são 

essenciais para o desenvolvimento de todas as pessoas. 

Nessa perspectiva, inclusão escolar tem como princípio fundamental - o 

aprender juntos. A escola deve responder às inúmeras necessidades educacionais 

presentes na diversidade de seu corpo discente. Dessa forma, ela possibilitará uma 

aprendizagem coletiva e de qualidade para todos. Para que isso ocorra é importante 

ressaltar que no: 

 

[...] âmbito pedagógico, a escola deveria implantar classes inclusivas, o que 
pressupõe, entre outras coisas, a adoção intencional de agrupamentos 
heterogêneos, a centralização dos apoios (equipamentos, recursos materiais e 
humanos), preferencialmente a classe comum, o uso de estratégias de ensino 
que favoreçam a inclusão, como as que envolvem a descentralização da 
figura do professor mediante o trabalho em grupos ou de tutoria por colegas, e 
o ensino multinível. (MENDES apud PALHARES e MARTINS, 2002, p. 76) 

 

Nessas classes, que estão efetivamente ajustadas às necessidades dos 

educandos, eles são desafiados e recebem todo o apoio e ajuda de que necessitam. 
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A escola inclusiva é um lugar em que todos fazem parte, ajudam e são ajudados, são 

aceitos com todas as suas limitações e potencialidades. 

Segundo Stainback W. & Stainback S. (1999), essa convivência proporciona 

às pessoas com deficiência melhor oportunidade de preparação para a vida social, os 

professores melhoram suas capacidades profissionais e a sociedade se conscientiza 

do valor social da igualdade de oportunidade para todos, pois acreditam que 

 

 [...] a razão mais importante para o ensino inclusivo é o valor social da 

igualdade. Ensinamos os alunos através do exemplo de que, apesar das 
diferenças, todos nós temos direitos iguais. Em contraste com as 
experiências passadas de segregação, a inclusão reforça a prática da idéia 
de que as diferenças são aceitas e respeitadas. Devido ao fato de as nossas 
sociedades estarem em uma fase crítica de evolução, do âmbito industrial 
para o informacional e do âmbito nacional para o internacional, é importante 
evitarmos os erros do passado. Precisamos de Escolas que promovam 
aceitação social ampla, paz e cooperação. (STAINBACK, 1999, p. 26 e 27). 

 

Para esses autores, existem três componentes interdependentes a considerar 

para se ter um ensino inclusivo. O primeiro é a chamada rede de apoio, envolvendo a 

coordenação da escola - é um componente organizacional; o segundo, é a consulta 

cooperativa e o trabalho em equipe, envolvendo toda a comunidade escolar, sendo o 

componente do procedimento; e o terceiro componente é a aprendizagem 

cooperativa, desenvolvida por todos os alunos, sendo o componente do ensino. Essa 

aprendizagem cooperativa pode se dar entre os pares, ocorrendo em momentos 

diferenciados, tanto nas atividades de classe, como extra-classe. 

Em relação à escola pesquisada percebemos a existência de um processo de 

aprendizagem cooperativa em que todos participam e contribuem para a construção 

do conhecimento no coletivo, como já havíamos destacado anteriormente, já que 

existia um incentivo para que todos participassem das atividades de classe e extra-

classe. Por outro lado, apesar de haver um esforço por parte de profissionais da 

escola para que o trabalho inclusivo fosse desenvolvido, percebíamos que ainda 

havia a necessidade de um trabalho mais sistemático, voltado para a rede de apoio, 

que envolvesse a tão importante consulta cooperativa, para que todos que fazem 

parte da escola pudessem sugerir, opinar, ajudar, etc.  

Podemos perceber essa questão com mais clareza na fala da professora 

Sebastiana, quando afirma: 
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A maior dificuldade na inclusão foi aceitação, [...], das colegas de trabalho, 

para entenderem que a inclusão é um processo que envolvia todos que 
fazem parte da escola, né? Não só a professora que iria incluir, pois essa foi 
uma dificuldade muito grande que eu tive que superar com explicações, com 
esclarecimentos para os profissionais que não tinham ainda esse 
esclarecimento, que não tinham trabalhado com crianças, ainda, com 
necessidades especiais. Pais das outras crianças, que chegaram muitas 
vezes a me perguntar se os filhos deles teriam um desenvolvimento bom, 
porque a professora estaria só voltada para aquela criança que tinha mais 
necessidades especiais. Foram muitas conversas, esclarecimentos até que 
a sala de aula se normalizasse. Uma criança não entra na sala de aula para 
fazer inclusão sem que haja nenhum empecilho. Sempre há os pais ou 
profissionais, então, essa foi uma dificuldade que eu tive que superar com 

sabedoria, [...] então, essa foi uma dificuldade que encontro até hoje. Até 
hoje eu ainda sinto dificuldades que é em menor proporção. Claro, com 
certeza, mas eu acho que ainda precisa ser mais trabalhado. Eu acho que a 
equipe escolar precisa compreender mais o que é trabalhar, envolver mais 
crianças especiais, entender a magia que é, como que é o processo e entrar 
mesmo de cabeça. Haveria essa luta, né? 

 

 

A compreensão da inclusão, enquanto processo cooperativo, na fala da 

professora Sebastiana, permitirá, em outras palavras, que os professores busquem 

alternativas, meios de conduzir suas ações didático pedagógicas de forma a atender 

às necessidades das “crianças especiais”, em parceria com os demais sujeitos da 

instituição. No entanto, ela relata que encontra dificuldades para que esses outros 

sujeitos compreendam a inclusão, enquanto processo cooperativo. 

Também observamos, em sua fala, que perpassa na escola a ideia de que 

inclusão é só para as pessoas com necessidades especiais, dificultando 

sobremaneira uma compreensão mais alargada do termo, bem como ampliando as 

resistências em torno da aceitação de uma criança com deficiência em sala de aula. 

Podendo, assim, anular as inúmeras chances de perceber o potencial dessa criança 

para a aprendizagem.  

Compreendemos que o processo inclusivo, em seu sentido mais amplo, 

quando bem planejado e executado, pode beneficiar todos os alunos, tanto aqueles 

que têm deficiência como aqueles que não têm, com relação à construção de hábitos, 

atitudes, conhecimentos, enfim, no que diz respeito ao seu desenvolvimento pessoal, 

social e acadêmico. Uma escola inclusiva oferece aos seus alunos a oportunidade de 

convívio com as diferenças e, através desse convívio, pode ser adquirido o respeito a 

essas diferenças, sejam elas quais forem. 

Com base nos princípios norteadores da inclusão, almeja-se construir uma 

sociedade justa e igualitária, onde sejam respeitadas as diferenças individuais e, que, 
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ao mesmo tempo, as pessoas tenham direitos iguais. Precisamos, dessa forma, 

reavaliar o papel da escola para que seja possível proporcionar aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, aos que apresentam síndrome de Down, em 

particular, as oportunidades e as habilidades para que eles sejam inseridos na 

sociedade de forma plena. 

Podemos observar, porém, que, apesar dos avanços no sistema educacional,   

ainda há muito por fazer, tal como afirma Carvalho (2004, p. 82): 

 

Como processo, a educação inclusiva está se desenvolvendo, apesar das 
inúmeras dificuldades que os sistemas têm enfrentado, particularmente pela 
complexidade dos desafios. Destes, os mais significativos são atitudinais. A 
interpretação equivocada de que a inclusão diz respeito, apenas, a 
portadores de deficiência tem gerado inúmeras resistências, não só à sua 
presença nas classes comuns como e, principalmente, no que respeita à 
valiosa contribuição do saber e do saber-fazer historicamente acumulados 
pela educação especial. 

 

 

Consideramos, portanto, que a inclusão é um processo, com inúmeros 

desafios a serem ultrapassados, principalmente, no que se refere às mudanças de 

atitudes. Não adianta inserir um aluno com síndrome de Down em uma sala de aula 

regular, sem que haja, por parte da equipe escolar e da família, um investimento 

sistemático no desenvolvimento e na aprendizagem desse aluno. Esse investimento 

só acontece se houver uma mudança na crença e nas atitudes dessas pessoas 

diante desse aluno, pois, só investimos de verdade naquilo que acreditamos. 

A verdadeira inclusão permite que o indivíduo com síndrome de Down seja 

visto como um ser social, singular, capaz de desenvolver suas potencialidades e, 

como qualquer outro, com direitos e deveres, conforme observamos no nosso campo 

de pesquisa. Como afirmamos anteriormente, tudo isso envolve um longo processo, 

que ainda está em andamento, mas que já aponta para alguns avanços, embora 

existam muitas dificuldades e desafios, o que faz com que muitas pessoas afirmem 

que a inclusão é apenas uma utopia.  

Por outro lado, se não buscarmos alcançar essa “utopia”, ficaremos parados 

no tempo e nunca teremos um desenvolvimento educacional qualitativo, já que só 

quando buscamos o melhor temos maior chance de progredir, mesmo que esse 

progresso - aos olhos de alguns - seja “aparentemente” insignificante.  
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Quando falamos da educação de pessoas com síndrome de Down, a inclusão 

parece ficar mais assustadora, já que essas pessoas ainda carregam consigo, muitas 

vezes, o estigma de “doidas”, sendo, muitas vezes, ainda confundidas com doentes 

mentais. Ao serem vistas dessa forma, as pessoas com essa síndrome ficam com 

mais dificuldades de convívio, devido à aversão visível daqueles que compõem a 

comunidade escolar. 

Uma pessoa que possui a síndrome de Down tem, portanto, dificuldades de 

aprendizagem devido às limitações orgânicas e cognitivas/intelectuais. Essas 

dificuldades são, basicamente, com relação à: percepção, motricidade, memória e à 

mobilização dos saberes cognitivos na busca de resolução dos problemas 

(MANTOAN, 2004). 

Devido a essas limitações, o ingresso na escola regular acontece com muitas 

angústias e anseios, aquelas comuns a todos os alunos e aquelas referentes às 

especificidades das crianças com síndrome de Down. Essas angústias e anseios 

partem tanto da comunidade escolar como dos pais ou responsáveis pelas crianças. 

Foi o que aconteceu e ainda estava acontecendo na escola em que pesquisamos.  

A professora Sebastiana, tanto através de conversas informais, como na 

entrevista, revelou-nos que o ingresso de Felício na escola foi um pouco conturbado, 

pois ele sofreu com alguns estigmas que permeavam a mente de algumas mães de 

alunos e que acabavam influenciando seus filhos. Com isso, essas crianças 

começaram a ter atitudes de repulsa para com Felício. Então, as professoras fizeram 

um trabalho de conscientização junto às famílias e às crianças, com informações a 

respeito da síndrome de Down e sobre a importância do respeito às limitações do 

outro, de maneira ampla.  

Já durante a entrevista, a professora Sebastiana, destacou: 

 

Tive que ir conquistando os pais, conquistando as crianças para que eles 
compreendessem que “Felício”, ou as outras crianças que eu trabalhei, 
eram crianças iguais a elas, apenas com dificuldades de compreender 
coisas no tempo deles. 
 
 

Ao que nos parece, mudar concepções, acabar com preconceitos tão 

fortemente enraizados não se constitui em uma tarefa fácil e, sim, em um trabalho de 

conquista diária, tal como se subscreve na fala da professora. Esta, também, sugere - 

nas entrelinhas de seu discurso - a compreensão de que, tal como aponta Vygotsky 
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(1994), as leis do desenvolvimento são iguais para todas as pessoas, tenham elas 

deficiência ou não. E que a criança com deficiência intelectual, no caso do aluno com 

síndrome de Down, apresenta um ritmo mais lento para compreender, interiorizar a 

linguagem, o que não quer dizer que não seja capaz de interiorizá-la. 

Essa dificuldade, no dizer de Luria (1991) deve-se ao fato de que durante o 

desenvolvimento, também essa criança assimila a linguagem, mas os processos 

nervosos em que se baseia mostram desvios psicológicos que não permitem o 

aparecimento de sistemas complexos e móveis de conexões necessários para o 

funcionamento da linguagem. As conexões da linguagem da criança não revestem, 

portanto, esse papel ativo necessário para a formação da atividade intelectual e para 

a regulação do comportamento. 

Vygotsky (1994), por sua vez, explica que a falta de compreensão imediata, 

por parte de quem tem deficiência intelectual, ocorre devido à desconsideração das 

funções psicológicas superiores com novas possibilidades para o desenvolvimento 

desses sujeitos. Reforça, ainda, que as características orgânicas não deixarão de 

existir, porém, podem ser substituídas  ou redimensionadas através dessas funções, 

fomentadas a partir do convívio social e da inserção na cultura. 

Logo, podemos inferir que o fracasso que vem acompanhando muitas das 

crianças com deficiência, em especial aquelas que têm deficiência intelectual, se 

deve ao fato da exigência de um desempenho que não condiz com o seu ritmo de 

desenvolvimento e de aprendizagem. Dessa forma, a escola deve buscar 

compreender como ocorre esse processo, em cada sujeito, e viabilizar um ensino que 

considere e atenda às especificidades de cada um.  

Nesse trabalho, o modo de pensar e de agir, por parte de cada um dos 

envolvidos, é imprescindível para o processo inclusivo, pois muito dos estigmas e 

preconceitos são frutos da falta de conhecimento e, consequentemente, do medo 

ainda existente. Percebemos que os pais temem que seus filhos sejam prejudicados, 

tanto com agressões por parte da criança com síndrome de Down, como pelo 

abandono da professora, que poderá se dedicar apenas à criança com “problemas”. 

Também acham que seus filhos podem “imitar”, comportamentos e atitudes 

consideradas erradas, a partir da convivência com tais colegas. 

São muitas as dúvidas e incógnitas que permeiam o universo escolar, com a 

presença dessas crianças tidas como tão “especiais”. Essas dúvidas dizem respeito à 

recepção dos alunos com deficiência na comunidade escolar, à adaptação, ao 
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processo de aprendizagem, ao comportamento. Dúvidas que em nosso parecer, 

podem ser minimizadas e até extintas, pois, como afirma Martins (2002, p. 67): 

 

A preparação para o ingresso na escola regular envolve um trabalho não 
apenas com a criança, mas também com os pais e com a comunidade 
escolar, no sentido de favorecer uma transição tranquila (família X escola) e 
uma inserção não traumática no meio educacional. A preparação junto aos 
pais visa reduzir a ansiedade – normal, nesses casos – que pode, no 
entanto, ser transmitida ao filho e prejudicar o seu processo de adaptação 
escolar.  
 

 

Martins (2002), afirma, ainda, que essa preparação deve se estender à criança 

e precisa ser iniciada antes mesmo dela ir à escola. Essas crianças necessitam 

conviver nos inúmeros ambientes (vizinhança, clube, etc...), pois aqueles que não 

têm esse convívio desde cedo têm mais dificuldades de se inserir na escola e em 

outros ambientes sociais.  

Qualquer ser humano precisa interagir no meio social para adquirir as 

habilidades básicas de convivência com diferentes grupos, como por exemplo, 

segurança e autonomia. Muitas vezes, quando não é permitida essa convivência à 

criança com síndrome de Down, a falta dessas habilidades são relacionadas, única e 

exclusivamente, às suas limitações, quando, na verdade é, na maioria das vezes, 

devido à ausência desse convívio social. Quando já chega na escola com essa 

lacuna, fica mais difícil incluí-la na sala de aula regular, que é um ambiente de 

convivência. 

Depois de toda a preparação na recepção desses alunos com síndrome de 

Down, chega a vez da escola começar a se adequar às características peculiares 

desses educandos, conforme situamos anteriormente,  principalmente, com relação à 

aprendizagem. 

Primeiramente, é necessário que a escola reflita, junto com o professor, como 

está sendo encaminhado o processo de ensino aprendizagem, se a metodologia 

utilizada está respeitando a diversidade que existe na sala de aula, 

independentemente da presença de crianças com a síndrome.    

Para que a proposta pedagógica esteja respeitando as diferenças, ela deve 

promover a participação ativa de todos os alunos. Quando não há essa participação 

ativa, deve-se pensar na mudança de estratégias, que vai, com certeza, beneficiar a 

todos.  
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Como afirma Carvalho (2000, p. 63): 

 

Educadores que se identificam como profissionais da aprendizagem 
transformam suas salas de aula em espaços prazerosos onde, tanto eles 
como os alunos, são cúmplices de uma aventura que é o aprender, o 
aprender a aprender e o aprender a pensar. Neste caso, o “clima” das 
atividades propicia ações entre os alunos e entre esses e seus professores. 

 

 

 Para que esse prazer se estabeleça é importante que a dinâmica em sala de 

aula ou extra-sala seja tão diversificada quanto possível, para que beneficie a todos. 

Atividades em grupos são sempre bem vindas, pois, trabalhando em grupos, 

favorecem as trocas de experiências, a cooperação, e consequentemente, a inclusão. 

Tal como podemos visualizar na foto 8, em que se evidencia a realização de uma 

atividade lúdica com todos os alunos da classe de Felício, e na qual ele participa 

ativamente.  

                   

          Foto 8: Felício envolvido em uma brincadeira com seus colegas. 

 

 Outra questão a ser refletida relaciona-se ao currículo escolar, pois este deve 

atender às necessidades educacionais especiais dos alunos em geral. Os objetivos 

das atividades devem ser diferenciados, de acordo com suas limitações e 

potencialidades.  
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Sobre a diferenciação das atividades, a professora Raimunda ressalta a sua 

importância, para o processo inclusivo, afirmando:  

 

Eu acho que a inclusão, assim, é muito importante. Agora o que talvez falte, 
ainda em alguns professores, trabalhar melhor a inclusão. Porque incluir 
não é só colocar na sala de aula e deixar a criança lá e desenvolver as 
atividades por igual. A criança não vai acompanhar, principalmente aquela 
que tem síndrome de Down; não tem como ela acompanhar. Eu acho que o 
professor tem que rever isso daí, ele pode trabalhar com os mesmos 
assuntos, no nosso caso como a gente faz com “Felício”, é o mesmo 
assunto, mas a tarefa dele é um pouco diferenciada. Ele não consegue 
construir um texto, como as outras crianças conseguem. A gente trabalha o 
mesmo tema, mas como tarefas diferentes. É importante pela socialização, 
pelo aprendizado. 

 

 

 Se pensarmos a inclusão enquanto processo e enquanto transformação do 

sistema educacional, em particular, de forma a encontrar meios de alcançar níveis 

até então não alcançados por grande parte de nossas instituições de ensino, faz-se 

pertinente chamarmos a atenção para três aspectos que consideramos fundamentais: 

 

 Primeiro - a matrícula do aluno com deficiência, que o insere no 

contexto escolar regular, significando a sua presença na escola, na 

classe. No entanto, estar presente não significa estar participando, 

conforme situa a professora Raimunda: “incluir não é só colocar na sala 

de aula”. 

 

 Segundo - a participação - sabe-se que há muitos alunos com 

deficiência presentes na sala de aula, em todos os níveis de ensino, no 

entanto, não são oferecidas a eles condições efetivas de participação 

nas atividades escolares. 

 

 

 Terceiro - a aquisição de conhecimentos - o aluno pode estar 

matriculado, participando, mas não estar aprendendo. É necessário, 

portanto, na perspectiva da inclusão, que o aluno esteja não só 

matriculado, mas que esteja também participando, aprendendo e 

desenvolvendo suas potencialidades de acordo com o seu ritmo próprio. 
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Atrelado a estes aspectos devemos voltar nosso olhar, também, para a 

identificação e eliminação das muitas barreiras que dificultam, que impedem a 

aquisição dos conhecimentos acadêmicos por parte dos alunos, e, em particular, 

daqueles na condição de deficiência, tais como: a organização da escola; o ambiente 

de sala de aula; a estrutura do prédio; o currículo; as concepções de ensino e 

aprendizagem; os recursos didáticos; os preconceitos dos integrantes da comunidade 

escolar; a falta de conhecimentos específicos. 

Entendemos que muito tem sido feito, porém ainda há muito por se fazer, pois 

estamos todos aprendendo a viver com as diferenças. No entanto, só se aprende na 

ação e dentro de um contexto. 

Na fala da professora Raimunda também ficou explícita a sua preocupação em 

adequar atividades para proporcionar a aprendizagem de Felício e não apenas para 

poder inseri-lo em sala de aula. Durante a nossa observação, percebemos que as 

professoras de Felício, realmente, realizavam algumas atividades diferenciadas, sem 

que estivessem descontextualizadas do que estava sendo trabalhado com os demais 

alunos. Podemos verificar esse fato na atividade 2, quando a professora trabalhou o 

som das letras do alfabeto através do nome próprio. 
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Atividade 2: Atividade diferenciada para Felício (1). 

 

 

Também observamos essas modificações, na atividade 3, em que a 

professora utiliza sílabas e símbolos para a construção de palavras já trabalhadas em 

sala. 
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Atividade 3: Atividade diferenciada para Felício (2). 
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Com essas modificações na escola e no processo de ensino-aprendizagem 

que foram destacadas e de outras mais elementares, mas igualmente importantes, 

como, por exemplo, a utilização de materiais concretos - o alfabeto móvel - no caso 

da aprendizagem da escrita, podemos dizer que a escolarização em escola comum, 

das pessoas com síndrome de Down é possível, mesmo mediante a todas as 

dificuldades. Acreditamos que com ações, tais como as aqui apresentadas, a 

inclusão começa a caminhar para alcançar o seu principal objetivo – proporcionar 

uma educação de qualidade para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

4  ESCRITA: MUNDO POSSÍVEL À CRIANÇA COM SÍNDROME DE 

DOWN. 

 

Escrevo porque à medida que escrevo vou me entendendo, e      
entendendo o que eu quero dizer, entendo o que eu posso fazer.  

Escrevo porque sinto necessidade de aprofundar as coisas, de vê-las 
como realmente são (CLARISSE LISPECTOR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 4: Texto Produzido por Felício, sem a intervenção das professoras. 
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4.1 A RELAÇÃO ENTRE A ESCRITA E A SOCIEDADE 

 

A escrita é um instrumento utilizado para representar, registrar, recordar e 

transmitir informações, conceitos e relações, ou seja, esse tipo de comunicação 

decorre de uma construção social, criada pelo homem, para satisfazer as suas 

necessidades interativas. 

Ao longo da história, foram criados diferentes tipos de escrita, em diferentes 

lugares, por povos e grupos sociais distintos, uma vez que “[...] a relação entre as 

características dos povos e o tipo de escrita parece ser muito estreita.” 

(TEBEROSKY, 1989, p. 22), pois: 

 

A escrita é uma das mais antigas “tecnologias” que a humanidade já 
conheceu. Serviu e tem servido para muitas finalidades, de religiosas a 
políticas, de literárias a publicitárias. Cada povo lhe atribui um uso, se não 
exclusivo, ao menos predominante (TEBEROSK, 2001, p.21).  

 

 

A escrita surgiu da necessidade de transmitir, à distância, a mensagem 

verbal e conservá-la. Os primeiros sistemas foram os pictogramas, ou desenhos  

que correspondiam a imagens e objetos (ver figura 1). O homem começou a 

desenhar, de maneira mais ou menos grosseira, os próprios objetos, que 

lembrariam os fatos que eles precisavam consignar de modo perdurável. Essa 

escrita, que foi chamada de pictografia, foi usada, sobretudo, pelos índios da 

América do Norte. 

               

                                           Figura 1: Pictografia Asteca 

Fonte: www.klepsidra.net/klepsidra6/pictografia.jpg 

 

http://www.klepsidra.net/klepsidra6/pictografia.jpg
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Assim, com o tempo, as ideias passaram a ser representadas através de 

objetos que tivessem uma maior analogia. Esse tipo de representação escrita 

chamava-se de simbolismo ou ideografismo. No denominado Velho Mundo 

encontravam-se quatro grandes sistemas de escrita ideográficas não determinados: 

o chinês, a escrita cuneiforme, os hieróglifos egípcios e os hieróglifos hititas. 

As escritas ideográficas conhecidas são combinações entre pictografias e 

fonogramas (representação de certos sons ou grupos de sons), como ocorreu com 

a letra egípcia antiga (ver figura 2). 

 

                  

Figura 2: A escrita Ideográfica 

Fonte: www.edukbr.com.br/.../gifs/escritIdeog2.gif 

 

Foi registrada uma evolução quando os pictogramas evoluíram para sinais 

silábicos, que podiam exprimir, independentemente do sentido, vocábulos, que 

passaram a ter combinações do grupo fônico. Esta escrita pode ser substituída por 

uma escrita alfabética.   

 A escrita alfabética é, hoje, a mais utilizada. Podemos afirmar que ela “[...] é 

uma forma de representar a palavra falada com base nos seus aspectos sonoros e 

nas possibilidades de uso das letras do alfabeto” (FONTANA e CRUZ, 1997, p. 

170). 

Assim como a história da escrita na sociedade, as crianças também 

começam representando objetos através do desenho. Segundo Vygotsky (1994), 

http://www.edukbr.com.br/.../gifs/escritIdeog2.gif
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com o tempo e com a intervenção necessária de um “outro” mais experiente, ela 

passa a perceber que, assim como os objetos, a fala pode e deve ser representada 

através da escrita alfabética. 

A escrita é uma representação mais bem elaborada da fala, tornando-se, 

portanto, mais complexa. A este respeito, Vygotsky (1994, apud BAQUERO 1998, 

p. 85), afirma: 

 

[...] a linguagem escrita, na qual o pensamento se expressa através dos 
significados formais das palavras, dos quais depende muito mais que a 
linguagem oral. Na linguagem escrita o interlocutor está ausente. Por isso, 
deve ser totalmente explicita e a diferenciação sintática é máxima [...] Na 
linguagem escrita os interlocutores encontra-se em situações diferentes, o 
que exclui a possibilidade de compartilhar um mesmo sujeito em seu 
pensamento. 
Por isso, a linguagem escrita constitui, em comparação com a linguagem 
oral, uma forma de linguagem mais desenvolvida e sinteticamente mais 
complexa; para expressar a mesma ideia requer muito mais palavras do que 
na linguagem oral.  

 

 

Nesse sentido, a escrita é mais abstrata e requer uma maior atenção, pois 

demanda um trabalho intelectual mais complexo, devido às dificuldades inerentes à 

sua aquisição. A complexidade da aquisição da escrita está intimamente 

relacionada à complexidade de sua utilização no meio social. Para que haja um 

domínio da escrita é necessária uma aprendizagem mais sistematizada, que 

encontraremos no âmbito escolar. 

Na verdade, o contato com a escrita acontece antes mesmo do ingresso da 

criança na escola. O mundo é mobilizado pela escrita, já que estamos a todo o 

momento nos defrontando com escritos no dia a dia, durante a interação com o 

meio social, no qual estamos inseridos.  Mas, na maioria das vezes, ao entrar na 

escola, a criança se depara com um ensino descontextualizado, que não considera 

a vivência de seus alunos, os seus conhecimentos prévios. É como se a escola não 

tivesse relação com o mundo que a rodeia, como se fosse um espaço 

independente. Para proporcionar um ensino que seja contextualizado, a escola 

deve compreender que  

 

[...] embora ainda “analfabeta”, a criança já tem representações sobre o que 
é ler e escrever, já interage com textos escritos de diferentes gêneros e em 
diferentes portadores, convivem com as pessoas que lêem e escrevem, 
participa de situações sociais de leitura e de escrita. Falta-lhe, além de 
apropriar-se do sistema de escrita, de suas convenções ortográficas, 
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aprender a usar a língua escrita para a comunicação e a interação 
(SOARES apud ZACCUR, 2001, p. 69). 

 

 

As diferentes situações sociais e os portadores de textos dos quais a autora 

se refere estão presentes, por exemplo, nas suas idas ao supermercado, ao 

shopping, ao restaurante; quando tem acesso a rótulos de produtos, propagandas, 

cartazes ou, até mesmo, no passeio pelas ruas da cidade. Enfim, elas convivem 

com a escrita em diversas situações, pois interagem com o mundo social. 

Portanto, se a criança já traz consigo conhecimentos sobre a escrita e sobre 

os diferentes tipos de textos presentes no meio social, o papel da escola é fazer 

com que ela reflita, durante o processo de ensino e aprendizagem, sobre as 

diferenças estruturais e funcionais existentes entre a oralidade e a escrita, 

percebendo cada uma com as suas especificidades. 

Vygotsky (2007) afirma que, ao aprender a escrever, a criança pode ver esse 

momento como parte do seu desenvolvimento natural e não como uma imposição 

de fora para dentro, como um treino. Na opinião dele, o antigo “Jardim da infância”, 

atual Educação Infantil, é um lugar apropriado para o ensino da leitura e da escrita. 

Sobre esse aspecto ele ainda afirma que: 

 

Para isso é necessário que as letras se tornem elementos da vida das 
crianças, da mesma forma como, por exemplo, a fala. Da mesma forma que 
as crianças aprendem a falar, elas podem muito bem aprender a ler e a 
escrever. Métodos naturais de ensino da leitura e da escrita implicam 
operações apropriadas sobre o meio ambiente das crianças. Elas devem 
sentir necessidade do ler e do escrever no seu brinquedo (p.144). 
 

 

Para o autor as crianças devem sentir essas necessidades ao brincar. No 

entanto, ele ressalta que o que Montessori fazia no que diz respeito aos aspectos 

motores dessa habilidade, deveria começar a ser feito nos aspectos internos da 

escrita e da funcionalidade de sua assimilação, ensinando as crianças não só a 

escrita das letras, mas, principalmente, a sua linguagem. 

Portanto, embora as crianças já tenham construído conhecimentos e 

habilidades sobre a escrita, esses ainda não são suficientes para serem utilizados 

no cotidiano. Para isso, a criança precisa aprender os conhecimentos socialmente 

elaborados e sistematizá-los. Isso precisa acontecer porque esses conhecimentos 

são estruturados individual e coletivamente. Sendo assim, a escola deve contribuir 



79 

 

 

para que a criança continue a aprendizagem da escrita que iniciou, de forma mais 

espontânea, no seu desenvolvimento mais geral. Sobre este aspecto, Teberosk 

(1995, p.55) destaca que: 

 

As escolas têm, portanto, o desafio de organizar situações de aprendizado 
que incorporem as atividades espontâneas de escrita dos alfabetizandos 
sem inibi-los. Ao fazer isso, não só poder-se-á ajudá-los a aprender, como 
também transformar a sala de aula num laboratório de observação das suas 
ideias e propostas com respeito à linguagem escrita.  

  

 

   Além disso, a escola deve reconhecer que o contato com textos escritos e 

com ideias prévias variam entre as crianças com diferentes níveis sociais. Uma 

criança que convive entre pessoas alfabetizadas, que utilizam a escrita no seu 

cotidiano, pode ter mais facilidade de se apropriar dessa linguagem do que aquela 

que não tem esse mesmo convívio. A escola deve reconhecer essas diferenças e 

se adaptar para atender às diversas dificuldades e necessidades. Como ressalta 

Fontana e Cruz (1997, p. 182), 

 

Apenas um número reduzido de crianças brasileiras tem, na vida em família, 
[...], a oportunidade de conviver com leitores, papel, lápis, livros de histórias, 
jornais, revistas. Em algumas dessas famílias, os pais lêem histórias para as 
crianças, escrevem palavras com elas e para elas. Nesse caso as crianças 
vão além da situação de convivência com a escrita, passando a utilizá-la. 
Assim mesmo sem dominar autônoma e convencionalmente a escrita, elas 
começam a elaborar e compreender, desde muito cedo, seus princípios de 
organização e a sua natureza.  

 

 

No que diz respeito a esse aspecto, Teberosky e Colomer (2003) afirmam que 

existem famílias onde a maioria das crianças interagem com mais materiais 

diversificados, referentes à escrita desde muito cedo, já que, geralmente a dinâmica 

familiar lhes permite esse contato. Essas interações, provavelmente estão 

relacionadas com a aquisição da escrita, influenciando nas aprendizagens mais 

convencionais, adquiridas na instituição de ensino. 

Com isso, não podemos dizer que aquelas crianças economicamente menos 

favorecidas dificilmente aprenderão a escrever. O nível de convivência dessas 

crianças com a escrita é reduzido, porém não é nulo, pois todos nós estamos 

rodeados pela escrita e temos a capacidade de aprender a escrever.  Mas, o 
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contato com a escrita no âmbito familiar é muito importante para a sua aquisição, 

principalmente quando a criança tem dificuldades de aprendizagem. 

Isso se aplica, também, às crianças com necessidades especiais, entre elas 

aquelas com a síndrome de Down, considerando as particularidades inerentes à 

síndrome. 

 

 

4.2 OS NÍVEIS E CONSTRUÇÃO DE HIPÓTESES DURANTE A APRENDIZAGEM 

DA ESCRITA: COMO A CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN VIVENCIA ESSE 

MOMENTO 

 

Partimos do princípio de que a aprendizagem da escrita vai além da 

aprendizagem mecânica da alfabetização a qual se baseia na codificação de 

fonemas em grafemas, pois é um processo que representa a linguagem e possui uma 

estrutura cognitiva (lógica) e social. Aprender a escrever não se constitui em um 

processo de etapas sucessivas, em que, “em uma primeira etapa, instrumentaliza-se 

o aprendiz (para que se aproprie do sistema de escrita), e só na segunda etapa se 

passa a desenvolver o uso efetivo da escrita” (ZACCUR, 2001, p. 57). 

A compreensão da escrita não é fácil, existem inúmeras relações que a 

criança precisa se apropriar. Sobre este aspecto, Ferreiro (2002, p. 38) afirma que: 

 

A criança adquiriu a língua oral em situações de comunicação efetiva, na 
qualidade de instrumentos de interações sociais. Sabe para que serve a 
comunicação linguística. Contudo, ao tentar compreender a escrita deve 
objetivar a língua, ou seja, transformá-la em objeto de reflexão: descobrir 
que tem partes ordenáveis, permutáveis, classificáveis; descobrir que as 
semelhanças e diferenças no significante não são paralelas às semelhanças 
e diferenças no significado; descobrir que há inúmeras maneiras de dizer “o 
mesmo”, tanto ao falar como ao escrever; construir uma ”metalinguagem” 
para falar sobre a linguagem, agora transformada em objeto.  

 

 

Para Ferreiro e Teberosky (1985), as crianças assimilam a escrita 

interpretando-a de acordo com os conhecimentos já adquiridos, organizando-os no 

decorrer da sua experiência de vida. Para tanto, precisam de uma construção bem 

elaborada e sistemática. Ela deve elaborar e testar hipóteses durante o processo de 

aquisição da escrita, através de desequilíbrios e equilíbrios constantes. 
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Assim, segundo essas autoras, as crianças apresentam construções durante 

todo o desenvolvimento dessa aprendizagem. No decorrer dessas construções de 

pensamento sobre a escrita, elas apresentarão diversas hipóteses. Através dessas 

hipóteses elas irão pautar as suas escritas, que, em geral, recebem o mesmo nome 

da hipótese cognitiva que a gerou.  

De fato, sem os conhecimentos básicos, o educador não tem como identificar 

as hipóteses que a criança está vivenciando no processo de construção do 

conhecimento da escrita. As regularidades apresentadas entre as crianças permitem 

que os educadores compreendam sua escrita, valorizando os erros, considerando-os 

como etapas essenciais para o processo de alfabetização, ou seja, “[...] o que antes 

aparecia como um erro por falta de conhecimento surge-nos agora como uma das 

provas mais tangíveis do surpreendente grau de conhecimento que uma criança 

dessa idade tem sobre o seu idioma” (FERREIRO E TEBEROSK, 1985, p.25). 

Para essas autoras, a interpretação do erro consiste em considerar as 

distorções da escrita como limitações impostas pelo próprio desenvolvimento, ou 

seja, pelo nível conceitual da criança. O professor deve enfrentar as dificuldades 

como etapas de um processo de construção, necessárias para que isso se efetive, ou 

seja, ele precisa considerar as produções gráficas espontâneas e as interpretações 

das crianças acerca da escrita, como indicações do nível em que ela se encontra. 

Contrariamente à ação de repreender ou corrigir o erro, o professor deve encorajar a 

criança a confrontar as suas produções com a escrita formalizada pelo adulto, de 

modo que os novos conhecimentos se acomodem e um nível mais elevado de 

equilíbrio seja atingido. Nesse sentido, o professor deve ser o provocador de 

desequilíbrios cognitivos, no sentido de levar a criança a compreender a escrita numa 

hipótese alfabética. Sobre este aspecto, Zaccur (2001, p.56) afirma que: 

 

Os “erros” do alfabetizando não são, na verdade, erros, são sintomas 
reveladores do processo de construção do sistema de escrita vivenciado 
pela criança, das hipóteses com que está trabalhando em determinado 
momento desse processo.  
 

 

Então, para que este processo de aquisição da escrita seja bem sucedido é 

importante a mediação do professor para compreender todo esse processo 

vivenciado pela criança, quando está aprendendo a escrever.  
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Sobre este aspecto, a teoria vygotskyana situa que a construção do 

conhecimento se dá através da relação do sujeito com o outro. Diante disso, o 

professor tem o importante papel de mediador do processo de ensino-aprendizagem 

da escrita. 

A partir do momento em que há uma relação de reciprocidade entre os pares, 

todos assumem o papel de sujeitos ativos, colaboradores e responsáveis pela 

produção escrita. Nesse processo, priorizam-se: a ajuda àqueles que precisam de 

maior apoio para construir seu conhecimento; o respeito à diversidade;  a atenção às 

necessidades individuais dos alunos; a relação entre os acontecimentos presentes e 

passados. Entretanto, isso requer a mediação de um professor para as atividades 

necessárias, com visão crítica, consciente do seu papel na sociedade e do seu poder 

de transformação, com vistas a orientar e a direcionar o processo de construção do 

conhecimento. 

Podemos fazer essa inferência ao destacarmos a Zona de Desenvolvimento 

Proximal, que consiste na integração da dimensão real e potencial do 

desenvolvimento do indivíduo, como já situamos no capitulo 2. Dessa forma, 

proporciona aos alunos que apresentam limitações a oportunidade de obter ajuda de 

um companheiro mais capaz na construção de conceitos em andamento, podendo 

concretizá-los a partir das relações interpessoais. Essa prática facilita a internalização 

(passagem do interpessoal para o intrapessoal) das funções psicológicas superiores 

como a escrita, ou seja, daqueles conhecimentos adquiridos durante a escolarização.  

Durante a observação na pesquisa, percebemos que as professoras faziam a 

mediação da escrita com Felício, conforme a foto 9. Por outro lado, pelo menos 

quando estávamos presentes, elas não proporcionavam que essas mediações 

fossem realizadas, também, por outras crianças.   

Uma simples iniciativa na sala de aula, como, por exemplo, fazer trabalhos em 

duplas e/ou em grupos com alunos com níveis de escrita diversificados, poderá 

possibilitar que aqueles mais experientes ajudem os demais, atuando na Zona de 

Desenvolvimento Proximal.  
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                            Foto 9: Professora Sebastiana fazendo a mediação da escrita de Felício. 

 

 

Nesse contexto, é fundamental destacar a importância do professor estar 

atento ao nível de desenvolvimento do aluno, para propor atividades possíveis de ser 

alcançadas, com a colaboração do outro, objetivando o estímulo constante a 

superação dos desafios propostos nessas atividades, com a apropriação do 

conhecimento e o avanço na aprendizagem. Ele deve criar situações estimuladoras e 

conflitos cognitivos. Estes conflitos servem para que as crianças percebam 

contradições entre suas hipóteses e os princípios da escrita convencional, fazendo 

dos “erros” (hipóteses cognitivas), procedimentos construtivos. 

Sobre este aspecto, Cócco e Hailer (1996, p.35) destacam que os 

 

estudos de Emilia Ferreiro e outros pesquisadores contemporâneos 
contribuíram para a prática pedagógica testando e organizando as 
concepções da criança sobre a linguagem, mostrando que a alfabetização é 
um longo processo, em que o aprendiz observa, estabelece relações, 
organiza, interioriza conceitos, duvida deles, reelabora, até chegar ao código 
alfabético usado pelo adulto.  
   

 

Portanto, para aprender a escrever é primordial que a criança compreenda a 

natureza do sistema de representação e que o professor tenha, como pressuposto, o 
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desenvolvimento da capacidade simbólica do aprendiz e a apropriação de um novo 

conhecimento por ele. È importante que, além disso, tenha consciência que se trata 

de uma aprendizagem conceitual, pois converte na apropriação de um novo objeto de 

conhecimento.  

Para tanto, a prática pedagógica deve considerar o conhecimento de mundo 

do aluno, estimular as diversas formas de expressão e de representação, procurar 

promover a sua auto-confiança e privilegiar as atividades significativas para ele. 

Zaccur (2001, p.68) entende que: 

 

Assim agindo, a professora estará acompanhando o processo de aquisição 
do sistema de escrita pela criança, e, respeitando o ritmo e as etapas desse 
processo, definidos pelas relações que a criança vai estabelecendo com 
esse objeto do conhecimento – a escrita, terá condições de orientá-la, 
conduzindo-a, a partir de suas próprias hipóteses e tentativas, à 
apropriações da normas e convenções ortográficas.  

  

Também acreditamos que a professora é uma das principais mediadoras 

desse processo de construção e que a aprendizagem de seus alunos depende muito 

de suas ações durante a prática pedagógica, para que todos escrevam 

alfabeticamente e, mais tarde, ortograficamente também. Além disso, é primordial 

estimular o alfabetizandos, a ter prazer em escrever e uma das formas é respeitando 

sua realidade e vivências.  

Para exemplificar, podemos destacar que, no decorrer da pesquisa, ficou 

explícito que, quando a escrita era significativa para Felício e fazia parte do seu 

contexto, ele não resistia a escrever e conseguia alcançar um nível mais elevado, 

inclusive, refletindo e tentando relacionar o som à grafia, questionando-se ao 

escrever. Verificaremos, mais tarde, esses exemplos. 

Visando uma melhor compreensão de como ocorre esse processo de 

apropriação da escrita, Emilia Ferreiro e Ana Teberosk estabelecem níveis e 

hipóteses através da Psicogênese da língua escrita. 

Primeiramente, para Ferreiro (1995), existem três períodos fundamentais: 

 

 1° período: há a distinção entre a representação icônica e não-icônica 

e a construção de formas de diferenciação intrafigural, com controle 

progressivo das variações sobre os eixos: quantitativo – quantidade 
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mínima de letras em uma palavra, para que seja interpretável e 

qualitativo – variação de letras na palavra para que “diga algo”. 

 

 2° período: há a construção de formas de diferenciação interfigural 

(controle progressivo das variações sobre os eixos quantitativos – 

variação da quantidade de letras entre as palavras para obter escritas 

diferentes e qualitativos – diferenciação de letras entre as palavras; 

variar a posição das letras, sem modificar a quantidade para que haja 

diferenciação na interpretação. 

 

 3° período: há a fonetização da escrita. 

 

              Nesses três períodos da escrita existem, ainda, níveis e sub-níveis: 

 

No 1° Nível, a criança já diferencia a representação icônica da não-icônica, 

ou seja, a escrita do desenho. No entanto, ela acha que não se lê a escrita sem 

figura, pois, muitas vezes, a escrita é colocada ao lado ou dentro do desenho, como 

se fosse para garantir-lhe o significado. Como o desenho, a escrita representa o 

nome do objeto. 

A quantidade de letras depende do tamanho dos objetos e o nome das 

pessoas é proporcional ao tamanho ou idade delas, sem que haja relação com o 

comprimento da palavra. Nessa escrita estão as características do objeto. 

A hipótese básica desse nível é a pré-silábica, pois a criança ainda não 

descobriu que a escrita tem relação com a pauta sonora da linguagem. Essa hipótese 

divide-se em:  

 

a) Escrita pré-silábica indiferenciada: os grafismos ainda são primitivos e as 

escritas são fixas. Nesse tipo de escrita encontra-se a hipótese do nome que “é a 

concepção do alfabetizando que consiste em interpretar que a função da escrita a de 

representar o nome das coisas” (AZENHA, 1993, p.104). 

 

b) Escrita pré-silábica diferenciada intrafiguralmente: essa escrita caracteriza-se 

pela hipótese quantitativa, da quantidade mínima de letras na palavra e da qualitativa, 

da variedade de caracteres na palavra.  



86 

 

 

Esses critérios estabelecidos pelo alfabetizando para considerar um nome 

legível necessita de uma presença mínima de letras (quantitativo), que, em geral 

baseia-se em três e de que elas devem variar, numa palavra (qualitativo), para poder 

ser lida.  

Vivenciamos essa escrita quando solicitamos, durante a pesquisa, que Felício 

escrevesse uma lista de palavras. Para tanto, utilizamos os seguintes critérios:  

 

 Organizar uma pequena LISTA13 de quatro palavras com as seguintes 

características: a 1ª palavra deve ser polissílaba; a 2ª trissílaba; a 3ª dissílaba 

e a 4ª monossílaba, evitando-se, logo no início da atividade, possíveis conflitos 

dos alfabetizandos com a hipótese da quantidade mínima de caracteres. 

 

 Evitar repetição das letras nas palavras da Lista organizada, como precaução 

de conflitos com a hipótese da variedade de caracteres. 

 

 Cuidar para que a frase a ser ditada contenha, pelo menos, uma das palavras 

da LISTA, para que se possa observar se há estabilidade na escrita da mesma 

palavra em diferentes contextos. 

 

 Entregar uma folha de papel em branco à criança. 

 

 Solicitar que escreva como sabe – Produção Espontânea –, os nomes das 

palavras, na medida em que for dita para ele. 

 

 Ditar as palavras sem escandi-las, ou seja, ditá-las sem marcar oralmente as 

sílabas das palavras, evitando-se a influência do ditado silabado na própria 

leitura do alfabetizando. 

 

 Pedir que o alfabetizando (individual, separada e imediatamente após escrever 

cada palavra) leia – apontando na escrita – letras, sílabas e/ou palavras – o 

que foi registrado. 
                                                
13

 Uma lista é uma série de palavras que pertencem a um mesmo campo semântico. Por exemplo: 
uma lista de compras; dos ingredientes de uma receita; dos animais do Jardim Zoológico; do material 
escolar; das partes do corpo; das coisas gostosas que tinha no aniversário etc. (Cf. Texto M1U4T5 do 
PROFA / MEC / Brasil). 
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Diante do que já mencionamos nas orientações, sugerimos para Felício a 

escrita de uma lista de palavras na atividade 5 do mesmo campo semântico: os 

animais. 

 

Atividade 5 – Escrita (1) espontânea de Felício. 

 

 

Dentre as palavras citadas: rinoceronte, cavalo, urso e rã, Felício resistiu 

escrever rinoceronte. Acreditamos que a recusa deveu-se ao fato desse animal não 

fazer parte do seu contexto. Após a solicitação da escrita dessas palavras, ele 
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escreveu três letras “B” “A” “I” e leu “ca – ca – co” e soletrou as letras que realmente 

tinha escrito: “B” “A” “I”. Nesse momento percebemos que ele diferenciou a escrita 

icônica e não icônica com propriedade.  

As outras palavras – cavalo, urso e rã foram escritas com as mesmas letras e 

quando solicitávamos que lesse, ele repetia o nome das letras: “B” “A” “I” e, somente 

depois, apontava para essas letras e lia as palavras que foram solicitadas. 

Como é possível ainda observar, na atividade 4, Felício escreveu no 1º Nível 

do processo de alfabetização, ou seja, na construção de formas de diferenciação 

intrafigural, com a hipótese Pré-silábica; já se preocupou com a quantidade mínima 

de caracteres para a completude de palavras e com a mudança de caracteres em 

cada palavra, como citamos anteriormente.   

Sua grafia foi diferenciada intrafiguralmente e não foi diferenciada 

interfiguralmente - como veremos acontecer no 2° nível - uma vez que ele muda as 

letras na mesma palavra, mas ainda não faz diferenciação quantitativa das letras 

entre as diferentes palavras, nem qualitativa, mas ao mesmo tempo, ao escrever a 

palavra: “urso”, relacionou que o uso do “B” deveu-se ao fato dessa letra ser bem 

gorda, como o animal que estava representando (urso). 

Em todas as palavras, houve a tentativa de colocar Felício em situação de 

leitura, mesmo que não estivesse explícita essa prática acaba favorecendo a 

internalização de hipóteses que estavam sendo construídas na escrita, isto é, fazê-lo 

ter consciência do processo de construção do que estava escrevendo. 

No entanto, naquele momento isso ainda não fazia parte do seu 

desenvolvimento real, por isso a necessidade de investir na Zona de 

Desenvolvimento Proximal, para que ele mudasse de hipótese e, consequentemente, 

de nível.  

Ainda com relação aos níveis de alfabetização, ao vivenciar o 2° Nível, a 

criança apresenta traços da hipótese pré-silábica, porém, além da diferenciação 

intrafigural, existe nesse nível a diferenciação interfigural, em que a criança “acredita 

que para poder ler coisas diferentes (atribuir significados diferentes), deve haver 

diferenças objetivas na escrita” (FERREIRO E TEBEROSK, 1999, p.202).  

Nessa escrita interfigural também existe o eixo quantitativo, quando o 

alfabetizando diferencia o número de letras entre as diferentes palavras, para que 

sejam interpretadas e o eixo qualitativo, ou seja, a variação de caracteres entre as 
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palavras e/ou mudança de posição das letras para que também tenham diferenciação 

entre elas durante a leitura. 

Para exemplificar esse nível, observamos uma lista de palavras elaborada 

após uma conversa sobre o final de semana de Felício e que apresentamos, na 

atividade 5, abaixo situada.  

           

 

Atividade 6: Escrita (2) espontânea de Felício. 
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Percebemos que, nessa lista, de palavras houve um grande avanço na escrita 

de Felício, o que acreditamos ter ocorrido por se tratar de palavras do contexto real 

da vida de Felício e do seu interesse, enquanto que a lista anterior (atividade 5) foi 

pré-eleborada pela pesquisadora e, posteriormente, ditada. Para escrever estas 

palavras, que faziam parte do seu cotidiano, percebemos que ao lê-las, Felício as 

repetia várias vezes, refletindo sobre o som.  

Essa lista foi composta pelas palavras: Banana, Fofinho, Emília e Luma. Ao 

escrever “banana”, uma fruta que havia saboreado e que gostava muito, representou-

a com três letras, uma para cada som que ouvia e repetia, sendo acrescentados mais 

três caracteres (garatujas) para aumentar a palavra. Felício percebeu que a letra “A” 

fazia parte daquela palavra, já que a ouvia três vezes, nas três sílabas. Por este 

motivo, foi a primeira letra que grafou.  

Já na palavra “Fofinho”, nome do cachorro de seu colega, começou e terminou 

com letras de seu nome: o “L” e o “I”; no meio escreveu garatujas e em seguida a 

letra “C”, sendo a letra “I” a única presente no som da palavra. 

Ao registrar “Emilia”, personagem do filme que assistiu, ele grafou as letra “L” e 

“I”, comuns entre a palavra “Emilia” e seu nome. Ainda acrescentou as letras “M”, 

presente na palavra e a letra “C”.  

Por último, escreveu “Luma”, nome de sua cachorra, iniciando com a letra “L”, 

comum entre esse nome e o seu, a letra “C” e garatujas, para aumentar o tamanho 

da palavra, o número de caracteres. 

Percebemos que algumas letras, como “L” e “C”, estão presentes em todas as 

escritas e a letra “I” e as garatujas em algumas delas. Também observamos que a 

presença dessas letras, muitas vezes, estavam mais relacionadas ao conhecimento 

que tinha delas, em razão da escrita do próprio nome – o que é comum nessa fase, 

do que com a proximidade que tinha com o som das sílabas que pronunciava, exceto 

com a letra “A” da palavra “banana” e as letras “I”  e “M”, da palavra Emilia.  

Também observamos esse nível de escrita em uma atividade direcionada 

pelas professoras (atividade 7). No entanto, relacionava-se a estudos realizados em 

sala de aula, onde o aluno participou ativamente das conversas realizadas e das 

atividades propostas.  
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     Atividade 7: Atividade realizada por Felício após término do trabalho com um tema. 
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Durante a realização dessa atividade não estávamos tão próximos como na 

anterior, mas estão explicitas situações de registro escrito similares ao que 

discutimos há pouco, como por exemplo, letras do próprio nome, acréscimo de 

garatujas para aumentar as palavras e diferenciação intra e interfigural, na primeira 

coluna. 

Todavia, ao escrever as palavras da segunda coluna, principalmente nas 

palavras “jacaré” e “barco”, Felício demonstra voltar para o nível 1, com a escrita pré-

silábica apenas diferenciada intrafiguralmente, especificada no item anterior, o 

mesmo que havíamos observado na escrita da primeira lista citada. 

Vale salientarmos, que ele já estava cansado, se queixando do tamanho da 

atividade, o que deve ter contribuído para a repetição do que já havia escrito. Além 

disso, é comum essa oscilação no processo de aquisição da escrita. 

Diante do exposto, podemos afirmar que há indícios de avanço da escrita ao 

nível 3 - relação entre o som e a grafia. 

É importante destacar alguns aspectos positivos que as professoras de Felício 

relataram sobre esse processo de escrita vivenciado por ele:  

 

Ele teve um avanço muito significativo, ele fazia, como hoje ele ainda faz 
garatujas. Antes ele só fazia garatujas e hoje ele faz letras com garatujas e 
já reconhece alguns sons, alguns fonemas. Os fonemas mais simples ele já 
reconhece e tenta grafar. Ele está na fase pré-silábica, escreve letras e 
garatujas. Antes ele não diferenciava letras de desenhos e hoje ele já 
diferencia, ele já consegue fazer isso e dizer a palavra, depois que ele 
escreve, dizer o que escreveu (Sebastiana). 
 
Ele avançou assim. Tinha coisas que ele sabia fazer e coisas que ele tinha 
dificuldades em fazer. Ele teve um avanço no E, G, que ele não fazia, Z 
também. Eu percebi que no começo do ano ele conhecia mais as letras do 
próprio nome dele e assim mesmo ainda fazia confusão, como no caso de 
que ele não sabia fazer o Q. [...]. Antes ele sabia mais as letras voltadas 
para o nome dele e as vogais, mas assim, mas G, Q, E, R, M, N que ele 
fazia uma confusão, ele já associa melhor (Raimunda). 

 

 

Na fala da professora Sebastiana, notamos um conhecimento mais 

sistemático, no que tange à hipótese de escrita pré-silábica vivenciada por Felício, 

ficando em consonância com as nossas observações anteriores referentes à escrita 

de garatujas e ao reconhecimento de sons de algumas letras. Enquanto que a 

professora Raimunda faz referência à aprendizagem das letras para a escrita das 

palavras, o que têm sua importância, mas não é o bastante. Entendemos que se faz 
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necessária uma análise mais profunda da escrita para que haja uma intervenção, que 

possibilite conflitos para a construção de hipóteses e, consequentemente, o avanço 

para um nível de escrita superior. 

A professora Raimunda cita que, no início do ano, Felício escrevia somente as 

letras do seu nome para todas as palavras. Sabemos que isso ainda acontece, como 

ela relata, mas existe o acréscimo de mais letras que já fazem parte do seu 

vocabulário, conforme podemos observar na grafia de Felício, na escrita a seguir: 

 

 

Atividade 8: Escrita de Felício com a intervenção da professora. 
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Nesse exemplo (atividade 8), a atividade foi produzida para o livro que cada 

criança estava escrevendo, e teve auxílio da professora, que ditava as letras para 

que Felício copiasse. Por este motivo, não serve de análise do nível de escrita, mas 

tão somente para verificar a grafia das letras situada na fala da professora Raimunda. 

  Ainda nessa atividade, percebemos que a maior dificuldade do aluno, ao 

escrever as letras, refere-se ao traçado da letra “S”. Acreditamos que as curvas 

necessárias para a escrita dessa letra sejam um dos fatores que expliquem a sua 

dificuldade, além da hipotonia muscular, que envolve dificuldades motoras inerentes 

àqueles que têm a síndrome de Down, e sobre a qual já foi discutida no capítulo 2. 

No entanto, durante uma conversa informal, a professora relata que as dificuldades 

ainda eram maiores quando ele traçava a letra “S” e que já observou avanços, pois, 

às vezes, ele traçava de maneira mais legível, embora ainda com escrita 

espelhada14. 

Retomemos, portanto, à discussão relativa aos níveis de escrita. 

No 3° Nível inicia-se a fonetização da escrita. Esse nível subdivide-se em três 

subníveis, a saber: 

 

a) Hipótese básica – Hipótese silábica: a criança começa a fazer relação entre o 

som e a escrita. A escrita representa os sons da fala, que agora está ligada à 

linguagem enquanto pauta sonora, com propriedades específicas, diferentes do 

objeto referido. Nessa hipótese, o alfabetizando compreende ou manifesta essa 

relação como se cada sílaba oral correspondesse a um sinal gráfico. 

Nessa fase, o sujeito não se prende mais apenas à construção global da 

palavra, se preocupa com as partes que a compõe. Agora, é construída toda e, ao 

mesmo tempo, é feita análise de suas partes: cada som tem um sinal gráfico. 

 

b) Hipótese básica - Hipótese silábico – alfabético: baseia-se no uso simultâneo 

da escrita silábica e alfabética. Nesse caso, o alfabetizando apresenta uma escrita 

onde cada marca gráfica representa uma sílaba oral, ou, ainda, representam os 

fonemas da língua oral.  

 

                                                
14 Letra escrita para o lado contrário. 
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c) Hipótese básica – Hipótese Alfabético: durante esta fase, a criança atinge a 

compreensão da escrita alfabética, portanto, registra os fonemas da língua oral e, 

com isso, surgem novos conflitos, determinados pelas dificuldades inerentes ao 

objeto do conhecimento. Esses conflitos fazem com que os aprendizes realizem um 

esforço de acomodação, que torna possível a apropriação do conhecimento.  

No momento, a criança se conscientiza que a sílaba pode ter uma, duas, três, 

quatro ou cinco letras, que existe correspondência entre som e grafia. É nessa fase 

que o aluno amplia a descoberta para o som das letras e das sílabas. É necessário 

acrescentar outras palavras e estar atento aos seus sons. 

O reconhecimento do som das letras na sílaba completa a caracterização da 

escrita alfabética. O grande avanço desta hipótese é a fonação da sílaba, visto que o 

aluno alfabético escreve foneticamente e não ortograficamente. 

Assim, torna-se fundamental muita ajuda para se ter acesso ao uso do sistema 

alfabético próprio, fazendo-se necessário a revisão, o conhecimento, a discussão e 

superação de muitos conceitos. 

Diante do exposto, é relevante apontarmos a importância de se acompanhar a 

ação do aprendiz, enquanto constrói o seu conhecimento sobre a escrita. Observar 

como ele escreve e lê a sua produção. É preciso que a professora tenha o cuidado 

de pedir à criança para que leia logo depois que escreveu, identificando cada parte 

da palavra e tendo a preocupação de anotar abaixo da sílaba oral correspondente. 

Deve proceder, dessa forma, na produção de palavras e textos espontâneos, com a 

finalidade de diagnóstico. Fica, pois, complicado julgar o nível conceitual de alguém, 

considerando apenas os resultados, sem levar em conta o processo de construção 

da escrita. 

Durante a observação, na escola, houve um momento em que o sujeito da 

pesquisa demonstrou interesse em escrever o apelido do irmão: “Dudu”. Para 

escrever ele pronunciou várias vezes, em seguida, afirmou: “é o D e o U”, e escreveu. 

Pronunciou mais três vezes e escreveu novamente a sílaba “DU”, formando a palavra 

correta. Assim, Felício escreveu a palavra “DUDU”, alfabeticamente, conforme 

atividade 9, apesar de já termos verificado que ele estava na hipótese pré-silábica e, 

realmente estava. Acreditamos que este fato aconteceu por ser uma palavra que já 

fazia parte do seu cotidiano, ou seja, ele conhecia a grafia das letras e o som das 

sílabas, pois havia memorizado em outros momentos similares. Como era uma 
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palavra que fazia parte de seu contexto, havia uma relação afetiva entre ele e o 

sujeito a quem a palavra remetia: o irmão, de quem tanto gostava e falava.  

 

 

Atividade 9: Escrita de Felício sem ajuda para reconhecer e traçar as letras. 

 

 

Embora as hipóteses de conceituação do aprendiz infantil sejam essenciais e 

surpreendentes, não são suficientes, pois a escola tem um papel primordial, uma vez 

que a escrita exige maior informação do que aquela que, geralmente, é oferecida em 

casa. Além disso, a escrita demanda muitos conhecimentos e conceitos, que devem 

ser transmitidos às crianças através da escola, tal como afirma Soares (2001, p. 62): 

 

A prática do uso da escrita na escola é considerada como sendo, 
fundamentalmente, a instituição de situações de enunciação em que a 
expressão escrita se apresente como alternativa possível ou a mais 
adequada para atingir um objetivo, necessidade ou desejo de interação 
comum ao interlocutor ou interlocutores claramente identificados. 

 

 

Nesse caso, cabe ao professor interrogar-se a respeito do objetivo da 

aprendizagem escolar da escrita, sobre a sua finalidade perante a sociedade e, 

principalmente, sobre que tipos de alunos ele pretende formar: alunos escrivões, ou 

seja, que apenas transcrevem, ou alunos escritores, que produzem textos. 
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Se a alternativa escolhida pelo professor for a formação de alunos 

escritores, autônomos e reflexivos, esta formação só é possível através do contato 

com textos de uso social, com reflexão sobre eles. Além disso, o professor precisa 

reconhecer a lógica, as ideias e os conhecimentos prévios que as crianças trazem 

consigo ao serem introduzidas na escola.  

Essa prática é essencial para que a escola não seja conhecida como a 

única guardiã desse objeto social - a língua escrita, e passe a exigir do sujeito um 

respeito, inquestionável diante do ensino desse objeto e, a partir desse respeito à 

criança não reconheça a escrita como um objeto sobre o qual ela possa atuar, mas 

como algo que seja reproduzido com fidelidade, sem que haja modificação 

(FERREIRO 2005). 

Logo, é muito importante incentivar, desde cedo, a escrita espontânea da 

criança, estimulando-a a ser produtora de textos. Através da escrita espontânea 

infantil, os professores poderão identificar o nível de conceituação, interpretar 

hipóteses dessa construção e organizar dados para decidir quais os aspectos que 

precisarão ser trabalhados para fazer a criança avançar até a apropriação da escrita 

alfabética e de suas normas ortográficas. Portanto, a escrita espontânea é 

importante, mas não suficiente, ela deve ser devidamente mediada para que haja a 

quebra das hipóteses e, consequentemente, a mudança de níveis.  

Como pudemos perceber, a criança com síndrome de Down pode 

vivenciar todos os níveis e hipóteses conceituais da escrita. A diferença consiste no 

tempo para aprender, pois necessitam de um tempo maior, devido, principalmente, à 

dificuldade de aprendizagem inerente a todos aqueles que possuem um 

desenvolvimento mais lento e um déficit cognitivo (SILVA, 2006). Isso podemos ver 

ratificado na fala da professora Sebastiana, quando diz que: 

 

 

A escrita como processo educativo, ela vai entrar, ela vai fazer parte de uma 
criança com síndrome de Down porque será como qualquer outra criança, 
que não tem síndrome de Down. Mas é claro, será um processo mais lento, 
um processo que vai ser adquirido com o tempo. Não vai ser mais no tempo 
normal como de outra criança, vai ser no tempo maior, mas a escrita será 
como um processo normal de aquisição de conhecimento. 
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Para Palhares e Martins (2002), além de um tempo maior para a 

aprendizagem, uma criança com déficit intelectual tem dificuldades relativas ao 

processamento das informações, à atenção, à memória, à linguagem e à 

transferência e generalização da aprendizagem. Essas dificuldades podem ser 

superadas quando as crianças vivenciam situações de ensino-aprendizagem 

estimulantes e desafiadoras, inseridas nas atividades junto com as demais crianças. 

Em decorrência disso: 

 

Vygotsky criticou a forma como se organizava o trabalho pedagógico com 
crianças com deficiência mental. Considerando que o aluno em decorrência 
da deficiência não está apto a desenvolver as capacidades de 
compreensão, abstração, planejamento das próprias ações etc., a escola 
adapta-se à deficiência, atuando a nível de treinamento das funções 
sensoriais e motoras. Deste modo a ação pedagógica se reduz ao quadro 
orgânico da deficiência, desconsiderando a importância dos aspectos sócio-
culturais na constituição do funcionamento psíquico (CARVALHO, 1995, p. 
18). 

 

 

Através do reconhecimento de que as crianças com déficit intelectual são 

capazes de aprender a escrever, independentemente das suas limitações orgânicas, 

o professor faz a mediação no processo de ensino-aprendizagem, com o propósito de 

proporcionar à essas crianças o desenvolvimento da capacidade de escrever. Isso 

acontecia durante a atuação das professoras Sebastiana e Raimunda, ao mediar a 

construção da escrita de Felício. 

Com isso, para que a aprendizagem da escrita ocorra de forma 

significativa, o professor também deve trabalhar e observar, respaldado nos aspectos 

discutidos neste capítulo, relativos à aquisição da escrita, uma vez que a ausência ou 

presença desses aspectos vai interferir, durante todo o processo da aprendizagem, 

fazendo ou não com que a criança aprenda. Portanto, é importante considerar que: 

 

[...] a escola deve ser feita para o aluno, com conteúdos e métodos que vão 
de encontro às necessidades de desenvolvimento pleno de suas 
potencialidades, com respeito ao plano conceptual de cada sujeito, respeito 
à diversidade cultural, racial, religiosa, para dessa forma, acabarmos com os 
milhares de alunos que não aprendem simplesmente porque vivem acuados 
feito feras, subestimados ou humilhados dentro de um ambiente criado para 
ele, mas que não o suporta (MONTEIRO, 2004, p.116). 
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No que refere à aprendizagem da escrita pela criança com síndrome de 

Down, a metodologia não precisa ser diferenciada. Se o professor trabalhar na 

perspectiva de construção de conhecimento. Mas muitas vezes, essa criança irá 

precisar de uma atenção mais direcionada e individualizada por parte do professor.  

Durante a entrevista realizada na escola, campo de pesquisa, as duas 

professoras do aluno com síndrome de Down relataram que consideram importante a 

aprendizagem da escrita por crianças com essa síndrome, pó rentendê-la como um 

direito a ser adquirido. A professora Raimunda destacou, ainda, a necessidade não 

só de apropriação da escrita, mas do seu uso social. Sobre este aspecto, Baquero 

(1998, p. 87) enfatiza que “[...] a escrita deve deixar de ser considerada como uma 

habilidade motora complexa a ser empreendida, em troca, como [...] modalidade de 

linguagem e [...] prática cultural específicas”. 

   Portanto, as professoras mostraram-nos, em suas falas e na prática 

pedagógica empreendida, conhecimentos a respeito dessa importância da escrita e 

do seu uso social para todas as crianças. Percebemos que essa consciência acaba 

estimulando um investimento, por parte das professoras, na aprendizagem da escrita 

de forma significativa para todos os educandos, inclusive para Felício.   

Silva (2006) ressalta que, antes de qualquer estratégia de ensino da escrita 

para crianças que têm um déficit intelectual, é primordial que o professor e todos 

aqueles que estejam envolvidos nesse processo acreditem na capacidade de 

aprendizagem dessas crianças e mostrem que as suas potencialidades podem e 

devem superar as suas limitações. 

 

4.3 O ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN NA CLASSE REGULAR. 

 

A inserção de crianças com síndrome de Down em sala de aula regular 

significa, em nosso parecer, uma possibilidade desse aluno aprender os processos 

da escrita e os demais sistemas organizados do conhecimento junto àqueles alunos 

que têm mais facilidade de aprendizagem. 

As professoras colaboradoras da pesquisa acreditam nessa perspectiva, pois 

afirmam que a convivência e a interação entre o aluno com síndrome de Down e os 

demais alunos têm favorecido o seu desenvolvimento e a aquisição da escrita, 

conforme podemos verificar em seus depoimentos: 
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[...] ele convive com outras crianças, que já está no nível mais evoluído que 
o dele, então, só em observar, eu acredito que isso aí, já dá um avanço 
muito grande pra ele, do que se ele conviver só com crianças do tipo do 
problema dele, no caso com síndrome de Down, e o fato dele conviver com 
outra criança ele vai acompanhando, vai observando (Raimunda). 

 
[...] ele vai estar em contato com outras crianças, que vão estar nesse 
processo de aquisição de leitura e escrita. Então, isso vai facilitar que a 
criança se sinta à vontade, que a criança participe mais, que seja um 
processo mais efetivo, porque ela está junta de outras que estão fazendo, 
em que está acontecendo a escrita. Então pra ela vai ser mais fácil, na 
escola, dela participar desse processo de escrita, desse processo de leitura 
e escrita [...] (Sebastiana). 

 

 

De acordo com os depoimentos, percebemos que as duas professoras 

consideram a inclusão como facilitadora da apropriação da escrita pela criança com 

síndrome de Down. Elas acreditam que o contato com o outro mais experiente, serve 

como modelo e estímulo. Comparam, inclusive, com uma convivência somente entre 

aqueles que possuem dificuldades similares, em uma escola especial, que não 

desafia os educandos a avançar em sua aprendizagem. 

A sala de aula, numa perspectiva inclusiva, fundamenta-se no pressuposto de 

que todas as crianças devem aprender juntas. Assim, a diversidade é valorizada, por 

se acreditar que fortalece a turma ao oferecer a todos os alunos maiores 

oportunidades para a aprendizagem. 

Nessa direção, Vygotsky (2007) nos ratifica que a escola possibilita a 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 as professoras e/ou crianças, cada um aprende novos 

significados, como os modos de pensar e agir, sendo esses, também, reestruturados 

a partir dessa convivência. 

Quando questionadas sobre a cooperação dos colegas com Felício, em sala 

de aula, as professoras ressaltam: 

 

[Há] Muita, muita cooperação. No início, era mais difícil essa cooperação, os 
alunos não tinham essa consciência de que “Felício” precisava de um tempo 
maior para se concentrar, de que ele precisava de um tempo maior para 
compreender o que a professora estava falando. Então, as crianças não 
respeitavam muito esse momento dele. Hoje não, hoje a gente já vê colegas 
que ajudam na sala de aula, que então dizem que tá na hora de fazer, né? 
Eles já cooperam mesmo com ele. Essa semana a gente estava fazendo 
uma brincadeira de formação de palavras, realizando as palavras dos temas 
anteriores e ele estava com dificuldade de formar as palavras e duas ou três 
coleguinhas uniram-se a ele e formaram com ele e disseram: olha, tia foi 
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“Felício” que formou. Que dizer, elas ajudaram para fazer com que ele 

participasse igual aos outros [...]. Nós achamos isso, eu e uma colega da 

sala, achamos isso muito interessante, essa cooperação, que não tinha 
antes e que hoje as crianças já compreenderam e já superaram isso. Hoje, 
as crianças já têm paciência de ajudar, né, o que não tinha antes. Então, 
isso ajuda muito no processo dele, de desenvolvimento (Sebastiana). 

 
Houve cooperação na sala de aula, tinham muitos colegas que estavam ali 

mesmo à disposição [...] até mesmo nas tarefas individuais. Quando eu 

estava fazendo alguma tarefa com ele, ele gostava quando chegava alguma 
colega e começava a ajudar: não é assim, “Felício”, é dessa forma, faça 
desse jeito. Colegas como “Ana”, “Betinha” e, até mesmo, outras que 
estavam por ali mesmo. Às vezes, quando eu chegava perto, na mesa ao 
lado para pegar um lápis, aí elas diziam: não, “Felício”, tá errado, é assim. 
Sempre procuravam colaborar (Raimunda). 

 

Analisando os depoimentos, percebemos que a professora Sebastiana 

destaca que, inicialmente, não existia compreensão, por parte das outras crianças, no 

que tange ao tempo a mais que Felício necessitava para concentrar-se e 

compreender as explicações das professoras. Em seguida, ela cita, que, com o 

tempo, essa falta de compreensão foi sendo superada, dando espaço para a 

cooperação e ajuda. Para exemplificar a ajuda dos colegas para com Felício, as duas 

professoras expõem alguns momentos presenciados por elas, tal qual a foto 10 nos 

mostra. No entanto, chamamos a atenção para que não haja, nessas ajudas, uma 

espécie de superproteção dos colegas para com Felício e, assim, busquem elogios 

da professora por uma atividade que, talvez, não tenha havido nenhuma interferência 

de Felício. 

Assim como as duas professoras, observamos que a presença de alunos 

alfabetizados estimulava todos aqueles que ainda se encontravam em processo de 

aquisição da escrita, reforçando o que Vygotsky (2007), diz sobre a importância do 

processo de mediação, na construção de conhecimento. 
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Foto 10: Felício olhando um livro com seus colegas. 

 

 

Mesmo observando as ajudas referidas ao aluno com síndrome de Down, 

acreditamos que poderia ter havido um investimento maior, por parte das 

professoras, na formação de duplas e grupos, tanto para a elaboração de trabalhos, 

de uma maneira geral, como também para a produção escrita. Vale ressaltamos que 

esses momentos podem ter acontecido, mas não foi vivenciado por nós durante o 

período de observação que realizamos na escola. 

Nessa perspectiva, as duplas podem e devem ser formadas com crianças que 

estão escrevendo com hipóteses próximas, para que não haja repulsa das duas ou, 

então, uma simples cópia por aquela que está no início do processo. Muitas vezes, 

principalmente na escola pública, existe apenas uma professora na sala de aula e 

disponibilizar uma dinâmica, envolvendo as crianças para aprender umas com as 

outras, é, na maioria das vezes, a melhor saída para que todos aprendam com 

qualidade. 

No campo educacional, durante as atividades em grupo, precisa haver um 

certo cuidado no tipo de ajuda, no momento de produção escrita, que os colegas 

proporcionarão a esses alunos com dificuldades de aprendizagem. Essa ajuda 

precisa se aproximar da mediação da professora, ou seja, um ensino através de 

questionamentos, provocando, assim, o aluno a pensar sobre sua escrita e não um 

ensino que se baseie, apenas, em ditar as respostas ao aluno. Diante disso, nem 
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todos os alunos são indicados para esse trabalho cooperativo junto com o aluno com 

síndrome de Down, só os mais experientes, o que não impede que esse tipo de 

cooperação seja trabalhado entre todos. 

Para Silva (2005), ajudar e ser ajudado está inserido nas relações 

interpessoais. Segundo a autora, o ajudar envolve disponibilidade, a capacidade de 

colocar-se no lugar do outro e de se desprender de si mesmo, enquanto que o fato de 

permitir ser ajudado envolve a exposição das dificuldades e o estar aberto para 

aprender com o outro, demonstrando o reconhecimento da importância do outro para 

o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

Essas ideias vêm a corroborar com o pensamento de Vygotsky (1997), 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 todas as crianças, com ou sem a síndrome de 

Down, mediada, em alguns casos, pelas professoras, que cada um vai internalizando 

conhecimentos, papéis e funções sociais, o que possibilita a formação da própria 

personalidade. 

Sobre este aspecto, a professora Sebastiana destaca que Felício, ao se 

relacionar com crianças que não possui a síndrome, 

 

teve um avanço muito significativo. Ele chegou na escola, escrevendo 

quase só o nome dele, o primeiro nome, [...] , não se interessava quando 

estávamos trabalhando o banco de palavras, [...], ele queria jogar outras 

coisas, ele queria fazer, outras atividades. A partir do momento que ele 
começou ver a turma participando, lendo, juntando palavras, conhecendo 
fonemas, grafando, ele também quis fazer, enfim... Então, ele hoje escreve, 
ele já consegue reconhecer alguns sons e escrever, devido a todo esse 
processo, que foi trabalhando junto com ele. Ele não está fora, ele está 

participando sim, [...] principalmente, agora, no final do ano, quando ele 

começou a ver que os meninos, as crianças já escreviam e já liam, ele 
também se interessou por fazer isso. Até porque hoje ele se senta e já quer 
copiar sozinho do quadro, ele quer participar do ditado, ele mesmo fazendo 
as palavras, sem que tenha alguém ao lado dele. 

 

 

Essa afirmação fortalece a nossa crença de que, quanto mais cedo as 

crianças com síndrome de Down tenham acesso à escola regular e que lá 

permaneçam, com qualidade, desde a mais tenra idade, maiores serão as 

oportunidades de se desenvolver e aprender a escrever. Assim como a professora 

Sebastiana, acreditamos, também, que as outras crianças serviam como modelo e 
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incentivo para Felício, no momento de realização das atividades e, 

consequentemente, na formação de atitudes, pois possibilita conviver com a 

diversidade humana, aprendendo a se relacionar com o outro, e tendo, também, 

melhores oportunidades para a apropriação de conhecimentos. 

Com a finalidade de enriquecer as afirmações, no que se refere à cooperação 

entre os alunos durante a aprendizagem daquele com síndrome de Down, na classe 

regular, aplicamos um sociograma. Com as respostas das entrevistas realizadas com 

os alunos, procuramos melhor compreender as relações estabelecidas durante a 

realização das atividades, em especial daquelas que envolvem a escrita.  

Reforçamos que, apesar de ter pretendido envolver todas as crianças da 

turma, já que, “essa técnica não nos permite trabalhar por meio de amostragem, pois 

visa mapear opiniões de um grupo específico” (SILVA, 205, p.159) como já 

mencionamos no capítulo 2, utilizamos na pesquisa uma amostragem de 50% das 

crianças da turma, totalizando 13. Isto decorreu do fato de já que estávamos no 

período final do ano e não termos a oportunidade de entrevistar todas elas, 

principalmente pelas ausências e ensaios para as festividades. 

Mesmo com essa ausência de respostas, ressaltamos que não prejudica a 

análise, uma vez que observamos pouca interação entre essas crianças não 

envolvidas no sociograma e Felício, durante as atividades em sala de aula, além de 

não serem citadas por ele. 

Para facilitar a compreensão, analisaremos as duas questões 

separadamente, referentes às escolhas e não escolhas durante a realização das 

atividades. Primeiramente, apresentaremos dados sobre colegas com quem gostam 

de fazer as atividades, e, em seguida dados referentes à colegas com quem não 

gostam de fazer as atividades, procurando analisar também o motivo de suas 

respostas. 

Destacamos que realizamos essa última pergunta com a preocupação de 

não interferir na resposta, ou seja, de maneira que eles não, necessariamente, 

tenham que escolher algum colega.  

Situamos com uma listagem, de nomes fictícios, das crianças envolvidas, 

distribuída nos sociogramas, da seguinte forma: as eclipses, no formato circular, 

representando as meninas; as eclipses, em forma de quadrado, representando os 

meninos e a eclipse na forma de círculo e azul, representando Felício. As primeiras 

escolhas foram representadas pela seta e a segunda escolha por setas seccionadas. 
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 Colegas com quem gostam de realizar as atividades. 

 

Conforme já destacamos, a colaboração dos colegas no momento de 

realização das atividades é muito importante tanto para a interação quanto para o 

desenvolvimento e aprendizagem, inclusive durante a aprendizagem da escrita. 

Sobre este aspecto, Vygotsky (2007) ressalta que a criança se constitui como sujeito 

a partir das relações intra e interpessoais, ou seja, é durante essas trocas interativas 

que as crianças vão internalizando conhecimentos e funções sociais. 

Diante do exposto, Silva (2005, p.161) afirma que 

 

A partir da perspectiva histórico-cultural, todo ser humano se constitui 
enquanto homem, pelas relações que estabelecem com os outros. Na 
certeza que as interações contribuem, significativamente, para a 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.  
 

 

Assim, todas as crianças têm maiores oportunidades para aprender e se 

desenvolver na escola, quando também são criadas condições favoráveis para a 

interação com seus pares, especialmente no momento de realização das atividades.  

Com base nisso, construímos o sociograma I, referente às escolhas das 

crianças para a realização das atividades. 
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                      Sociograma 1 – Colegas com que gostam de fazer as atividades.                

 

No sociograma 1, observamos que as escolhas são, geralmente, recíprocas, 

sendo formando um grupo de meninos e outro de meninas, salvo Francisca que citou 

João, como sua primeira escolha. Essa formação de grupos é comum nessa fase da 

vida em que se encontram as crianças que participaram da entrevista. Nesses dois 

grupos, observamos que os mais escolhidos foram João e Ana, por gostarem de 

ajudar as demais crianças no momento de realização das atividades, enquanto que 

Maria escolheu, mas não foi escolhida. 

Nesse sociograma observamos que Felício escolhe Ana e que esta também 

o escolhe. Ana justifica sua escolha, afirmando: 

 

“Eu gosto de ensinar a ele a fazer as atividades”. 

 

Já Felício justifica a sua escolha da seguinte forma: 
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“Porque gosto dela”. 

 

Acreditamos que Ana, talvez por ter a característica de gostar de ajudar, já que 

foi escolhida por outras crianças, tanto escolheu Felício, como foi escolhida por ele. A 

justificativa de Ana, ao escolher seu colega com síndrome de Down, mostra-nos essa 

sua característica, a qual Felício considera uma demonstração de amizade. 

Essa proximidade de Ana com Felício durante a realização das atividades já 

tinha sido percebida pela professora Raimunda, conforme foi evidenciada em sua fala 

no início desse subtítulo. Assim como Raimunda, presenciamos um desses 

momentos em que Ana tenta ajudar Felício e ele, por sua vez demonstra gostar de 

sua ajuda. 

Consideramos um avanço o fato de Felício ter sido escolhido como a primeira 

opção de Ana e como a segunda de Severino, mesmo que essas escolhas tenham 

sido justificadas como forma de ajudar Felício e não por querer ser ajudado por ele. 

Acreditamos que essa justificativa seja pelas suas limitações na aprendizagem, que 

sabemos existem, embora acreditamos que Felício seja útil e possa ajudar em alguns 

momentos em sala de aula, durante a realização das atividades. 

Também percebemos que algumas escolhas dos alunos dessa turma foram 

feitas a partir dos vínculos das amizades que foram sendo construídas ao longo do 

tempo, enquanto outras tenham sido em função do destaque de algumas crianças 

por melhor realizarem as atividades em um tempo menor e pela capacidade de 

ajudar os outros, como foi o caso de João e Ana.   

 

 Colegas com quem NÃO gostam de realizar as atividades. 

 

Também construímos o sociograma 2, referentes às escolhas de colegas com 

quem NÃO gostariam de fazer as atividades: 
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            Sociograma 2 – Colegas com quem NÃO gostam de fazer as atividades 

 

Observamos que, quando questionados se existia alguma criança com que 

NÃO fariam as atividades, seis crianças responderam: “nenhuma”, e as demais 

citaram apenas uma escolha, o que está evidenciado/registrado no Sociograma II. 

Quanto à Joana, ela foi citada por uma colega, mas não foi entrevistada. 

Diante desse resultado, acreditamos que a turma trabalha em um clima de 

cooperação, já que boa parte dos alunos demonstram estar dispostos a realizar as 

atividades com todos os colegas, sem distinção. 

Maria e Josefa citaram a mesma criança – Raimundo – elas duas pareciam ter 

afinidade entre elas e, apesar da pouca idade, demonstravam zelo pelos materiais e 

organização. Por este motivo citaram Raimundo como alguém com quem não 

gostariam de trabalhar, acreditamos que devido ao fato dele que não respeitar os 

materiais dos colegas. Além disso, observamos reciprocidade na escolha de Ana e 

Francisco, e, na justificativa deles, fica evidente a falta de afinidade existente entre 
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eles porque um deles era mais calma e Francisco mais agitado, por isso não 

conseguiam se entender no momento de realização das atividades. 

Felício foi citado apenas por um dos seus colegas, não pela dificuldade de 

aprendizagem, mas pela dificuldade de concentração, pois José ao escolhê-lo para 

realizar as atividades, justifica a sua escolha ao afirmar: 

 

“Porque ele fica atrapalhando”. 

 

Através da análise desses sociogramas, percebemos que em nenhum 

momento a síndrome de Felício aparece como justificativa para escolha, não escolha 

ou justificativa das crianças entrevistadas. Sabemos, também, que a cooperação, 

principalmente durante a realização das atividades, é essencial para a aprendizagem 

e desenvolvimento de todos os alunos. Para Vygotsky (2007), o nível de desempenho 

de uma criança se torna complexo e rico em experiência quando ela interage com 

outra criança, diferentemente do nível que tem quando realiza uma atividade sozinha. 

Então, é “através da coloboração 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, apud SILVA, 2005). 

 

4.4 AFINAL, QUEM SÃO OS RESPONSÁVEIS PELA APRENDIZAGEM DA 

ESCRITA PELA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN E O QUE PRECISAM 

FAZER PARA QUE HAJA AVANÇOS? 

 

  Precisamos reconhecer que esse processo de aquisição da escrita pela 

criança com síndrome de Down, em uma sala regular, é um constante desafio e 

como tal exige um maior esforço de todas as partes envolvidas, principalmente dos 

profissionais da escola e da família. 

Professores e pais necessitam manter uma ligação estreita entre o ambiente 

escolar e o ambiente familiar, buscando proporcionar segurança para que a criança 

possa crescer e aprender melhor.  

Sobre esse aspecto, as professoras afirmam que: 

 

[...] a família ficou muito ausente na vida de “Felício”, principalmente o pai 
dele, a mãe, ela se parece interessada, mas é um interesse assim... Eu 
quero que ele avance, mas eu não posso participar desse processo, eu não 
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tenho tempo de participar desse processo, eu não sei como participar desse 
processo. Então, não há uma integração muito grande, apesar dela vir 
deixá-lo todos os dias na escola e vir pegá-lo na escola, ela não quer se 
comprometer com essa aprendizagem. Então, ela prefere que uma terceira 
pessoa faça isso.  
 

 

            Isso aponta para uma questão cultural, iniciada quando se instituiu a 

educação formal – a responsabilização da escola pela formação integral de seus 

educandos. 

A professora acrescenta que essa desresponsabilização materna/ familiar: 

 

[...] dificultou muito nessa aprendizagem de “Felício", dificultou muito que 
esse processo fosse mais rápido. Aconteceu, foi mais lento, poderia ter sido 
melhor se a mãe tivesse se envolvido nessas atividades escolares, se ela 
tivesse se interessado de, quando chegar em casa, jogar com ele, perguntar 
o que ele tinha feito na escola, o que ele tinha aprendido, estimular mais a 
leitura, estimular mais a escrita, entendeu? Então, isso não aconteceu na 
família. Então, esse processo foi quase todo feito na escola, no tempo 
integral, não é? Com essa professora, agora, que está acompanhando ele, 
a professora particular. Quando chamamos a família e dissemos: olha, há 
uma necessidade grande de um envolvimento maior de vocês para que 
esse processo de “Felício” avance. Então, quando ela tomou consciência 
disso, ela colocou uma terceira pessoa para ajudá-lo, mas ela não se dispôs 
a fazer, a participar desse processo. Então, acredito que se ela tivesse se 
envolvido mais o nível dele estaria mais avançado do que está (Sebastiana). 
 
A família tem acompanhado, tem... Eu diria que um pouco, porque eles 
estão sempre querendo, estão sempre vendo que melhorou. A gente fica 
sempre perguntando como é que está em casa, então em termos de diálogo 
sempre foi muito aberto, agora eu acho que faltou um pouquinho mais de 
colaboração em casa, se tivesse mais uma colaboração ele teria evoluído 
mais (Raimunda). 
 
 
 

 

Diante do exposto, percebemos que havia uma busca de parceria da escola 

com a família. As professoras mostram que buscavam sempre manter essa ligação, 

respeitando e reconhecendo os limites desses pais. 

A professora Sebastiana deixou clara, a atenção que ela prestava a esses 

pais, atendendo-os em reuniões pedagógicas. Ela também enfatizou que, nesses 

momentos, embora eles se interessassem em saber sobre a aprendizagem de seu 

filho, em especial a mãe, não buscavam ajudá-lo em casa, apesar das orientações 

que as professoras davam de como proporcionar essa ajuda. 

A respeito da responsabilidade da família com o seu filho, Buscaglia (1983, 

p.81) aponta que: 
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É verdade que a família deva assumir sua parte na responsabilidade, pois é 
dentro dos limites dessa unidade social que a criança aprenderá a ser o tipo 
de ser humano que a sociedade determina como normal. Mas, além disso, é 
também aqui que se aprende a ser único, a desenvolver a individualidade e a 
tornar-se uma pessoa criativa, em busca da auto-realização. Esse é um difícil 
encargo para os membros da família, os quais são produtos de outras 
famílias e, na maioria dos casos, preparam-se de forma inadequada para 
essas complexas tarefas. 

 

 

Devemos, portanto, compreender que os membros da família também são 

influenciados por uma sociedade instável, com constantes mudanças radicais em 

seus valores, além de ser regida por leis antiquadas e incoerentes. Os pais das 

crianças com deficiência convivem nesse contexto muitas vezes confuso e ainda se 

defrontaram com climas emocionais, que variam quando receberam seu filho, um 

“indivíduo deficiente”.  

Ainda nas falas das professoras foi relatado que a família de Felício, sempre 

que possível, estava procurando saber do processo educativo de seu filho, no 

entanto não se mantinha receptiva às orientações das professoras e não participava 

desse processo, pois – como acontece com outros pais - sempre tentava substituir 

sua intervenção pela de uma professora particular.   

Acreditamos que esse fato deve ter acorrido por eles ainda não terem 

superado o impacto da notícia, ao receber o filho com síndrome de Down e não o 

filho idealizado, pois todo esse impacto desperta angústia e sentimento de 

incapacidade, que, em alguns casos, perduram por muito tempo, já que a presença 

de uma criança com deficiência exige redefinição dos papéis, mudanças nas atitudes 

e valores, ou seja, um novo estilo de vida (BUSCAGLIA, 1993). 

Evidenciamos a necessidade dos professores alargarem os seus 

conhecimentos, de forma a: 

 

Poder compreender melhor e, até, saber avaliar, reconhecer e antecipar um 
conjunto de comportamentos característicos das famílias com filhos com 
necessidades educativas especiais. Só assim será capaz de compreender 
não só as frustrações e contratempos, mas também as alegrias e a 
esperança com que os pais se confrontam quando lhes nasce uma criança 
com necessidades educativas especiais (CORREIA; SERRANO, 1999, p. 
145). 
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A participação dos pais, no cotidiano escolar, é de suma importância, tendo 

em vista que eles são os que mais conhecem as crianças, seus interesses, hábitos, 

situações e coisas que as desagradam. Trata-se de um conhecimento fundamental 

para que o professor possa motivar o aluno a atuar, da melhor forma, para atender às 

suas necessidades.  

Por outro lado, as informações dos professores também são importantes, no 

sentido de estar passando para esses pais como vem ocorrendo o processo de 

ensino-aprendizagem de seus filhos e orientando-os como eles podem ajudar em 

casa para a apropriação da aprendizagem, bem como na busca de outros 

profissionais para um acompanhamento, quando necessário, como vem acontecendo 

na escola e na sala de aula pesquisada. No entanto, embora os pedidos não vêm 

sendo atendidos pelos pais, conforme relata a professora Sebastiana: 

 

“Felício” não recebe nenhum acompanhamento, só tem uma professora 
particular. Ele não tem um acompanhamento com um fonoaudiólogo, a 
gente já relatou pra mãe a importância nessa aquisição do conhecimento da 
leitura e da escrita, nesse processo que a criança se encontra, ele tinha que 
ter um acompanhamento com um fonoaudiólogo, porque se ele  não 
reconhece o som do fonema, como ele vai grafar? Se ele não consegue 
ouvir da forma correta, né? Se ele não consegue soletrar da forma correta, 
como é que ele vai grafar corretamente as palavras? Então essa dificuldade 
fonoaudiológica que ele tem interfere muito na aprendizagem da escrita 
dele. 

 

 

Essa ausência de busca dos profissionais, segundo a professora Sebastiana, 

interferia e dificultava a aprendizagem da escrita, o que também foi relatada pela 

professora Raimunda como uma dificuldade no ensino da escrita para Felício. De 

fato, o acompanhamento por outros profissionais é primordial para uma criança que 

tem a síndrome de Down, já que realmente existem alguns aspectos, como o de 

ordem psicológica, motora, linguística entre outras, que não compete à escola, uma 

vez que, a escola é um espaço de ensino-aprendizagem, onde as crianças vão para 

aprender e para se socializar. 

Além das dificuldades relacionadas à participação da família no processo de 

aprendizagem de Felício, inclusive no que tange a escrita, foram apontadas outras 

pelas professoras: 

 

Com relação à escrita, eu achava que o processo, por mais experiência que 
você tenha, você acha, não, você quer que o processo da escrita aconteça 
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rápido por mais que você saiba que não [possível]. Então, assim, eu tive 
muitas vezes de me policiar, eu tive muitas vezes de reelaborar atividades, 
procurar outras estratégias para que ele chegasse àquele conhecimento, 
àquela conclusão daquele  [...] fim daquele processo. Eu tive que procurar 
meios diferentes, diversos, diversos meios para chegar ao fim, eu tive 
dificuldades nisso daí, porque não existe material, não existe uma receita, 
não existe material pronto. Você tem que criar o material de acordo com as 
necessidades das crianças, de acordo com desenvolvimento da sua turma. 
Então, essa foi uma dificuldade grande que enfrentei, que eu tive que 
buscar, procurar, ler, pesquisar a melhor forma para que “Felício” atingisse 
os objetivos (Sebastiana). 
 
As minhas dificuldades foram realmente [decorrentes] da pouca experiência, 
é eu nunca tinha trabalhado, né, como criança com síndrome de Down, e 
assim eu não tinha esse conhecimento. E tive que estudar, pesquisar, 
conversei com outras pessoas que já trabalhavam com crianças com 
dificuldades, [sobre]  como é que eu poderia, é,é,é,... trabalhar essa escrita 
com ele (Raimunda). 

 

 

As duas professoras se aproximam em suas falas, quando relatam a 

importância da capacitação profissional, com estudos para intervir no processo de 

ensino-aprendizagem de uma criança com síndrome de Down. Para Mantoan (2004), 

é importante continuar investindo na formação de profissionais qualificados. Para 

tanto, é preciso estar atentos a como vem ocorrendo a profissionalização docente e o 

aperfeiçoamento dos conhecimentos pedagógicos, bem como as reações docentes 

em relação às novidades educacionais. 

Então, ficou explícito o importante papel do professor como questionador da 

sua própria prática, o que deve ser visto com naturalidade e responsabilidade. Sobre 

este aspecto, FREIRE (1996, p.29) ressalta que: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo 
e me educo, pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade. 

 

 

O autor confirma a necessidade da formação permanente do professor através 

da busca do conhecimento. Assim, a pesquisa faz parte da natureza da prática 

docente e o professor deve se assumir como pesquisador e indagador da sua própria 

prática. 

A professora Sebastiana ainda destacou que, mesmo com a experiência que 

tinha buscava avanços rápidos, mas, com o tempo, percebeu a importância das 
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adaptações das atividades às especificidades das crianças, inclusive daquela com 

síndrome de Down. Além disso, tão importante quanto adaptar as atividades é rever 

os objetivos dessas atividades, para que elas sejam elaboradas pensando nas 

necessidades desses educando e respeitando as suas limitações.  

 Percebeu, ainda, que para que haja uma aprendizagem significativa durante o 

processo inclusivo é importante, além de uma crença positiva e do investimento, no 

educando, uma reflexão acerca das estratégias utilizadas para promover a sua 

aprendizagem.  

Para superar essas dificuldades, citou as seguintes estratégias utilizadas por 

ela: sempre refazia as atividades em sala de aula e elaborava muitas atividades 

extras, para ele poder assimilar melhor aqueles conceitos que estavam sendo 

trabalhados. Assim, quando ele começou a acompanhar o ritmo da turma, ela 

começou a retirar essas atividades extras e Felício começou a fazer parte do grupo. 

Segundo a professora Sebastiana, do meio para o final do ano ela não sentia mais a 

necessidade de fazer essas atividades extras para Felício. 

Essas atividades extras também evidenciam a ZDP – Zona de 

Desenvolvimento Proximal, discutido por Vygotsky. A criança utiliza atividades extras 

para conseguir fazer sem apoio, o que ainda não consegue, ou seja, para alcançar o 

desenvolvimento real e, na medida em que vai conseguindo, não existe mais a 

necessidade de utilizar o apoio dessas atividades. 

Essas estratégias devem continuar fazendo parte do cotidiano escolar, além 

da busca de outras - algumas citadas por nós no corpo desse trabalho - como 

também aquelas que se fizerem necessárias no decorrer do processo de ensino-

aprendizagem da escrita. A escola, pois, é o lugar que deve possibilitar tanto a 

aquisição de conhecimentos necessários para a convivência em sociedade, como 

proporcionar o desenvolvimento dos processos de pensamento para a aquisição 

desses conhecimentos. Portanto, se os profissionais da escola, juntamente com a 

família, não puderem garantir a inclusão da criança com síndrome de Down e sua 

aprendizagem com qualidade, a quem então, podemos delegar essa 

responsabilidade? 
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5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES. 

 

 

(...) O pensamento reflexo reconhece (...) a impossibilidade e  

necessidade de totalização, de unificação, de síntese (...) com a 

consciência absoluta e irremediável do caráter inacabado de todo o 

conhecimento, de todo o pensamento e de toda obra. (MORRIN,2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Felício fazendo uma atividade sozinho. 
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No decorrer do presente trabalho, tentamos nos debruçar sobre o processo de 

aprendizagem da escrita pela criança com síndrome de Down, inserida em classe 

regular, através de conversas constantes entre uma prática por nós pesquisada e os 

teóricos das áreas afins. Na busca de levantarmos algumas considerações a respeito 

desse estudo, não teremos a intenção de encerrar esse tema tão instigante, muito 

menos de responder a todos os questionamentos sobre a temática em questão, mas 

de mostrar algumas possibilidades por nós observadas e, principalmente, de abrir 

caminhos para a busca de novas questões.   

Reconhecemos a complexidade do tema investigado e a necessidade de dar 

continuidade ao estudo, pois consideramos que a discussão tanto do processo de 

inclusão da pessoa com síndrome de Down, como do seu processo de aprendizagem 

da escrita é dinâmica e requer muito mais tempo do que tínhamos disponível para a 

realização da pesquisa e dos escritos. Também sabemos que esse relato por nós 

empreendido diz respeito à realidade de uma instituição e de uma criança com seus 

contextos histórico-sociais determinados e que existem outras realidades que, talvez, 

estejam distantes ou até tenham ultrapassado essas vivências. 

Mesmo com essas ressalvas, acreditamos que esse trabalho pode oferecer 

uma contribuição tanto para os profissionais que estão vivenciando uma realidade 

similar ou, até diferente, mas que tenham curiosidade de conhecer outras propostas, 

como também para aquelas pessoas que pretendem estudar sobre essa temática.   

Entendemos que a educação das pessoas com síndrome de Down, que 

representam uma parcela da sociedade, ainda está distante das reais necessidades 

desses educandos, apesar dos avanços que já observamos no decorrer do tempo. 

Quando são inseridos em escolas regulares, na maioria das vezes, não existe 

uma preocupação efetiva com a sua aprendizagem e com o desenvolvimento de suas 

potencialidades, ocorrendo somente uma mera inserção desses alunos no ambiente 

escolar, com um único objetivo: socializá-los. A situação é ainda mais preocupante, 

quando apenas só o fazem para cumprir uma lei, tornando esse aluno apenas “mais 

um” que passará pela escola. 

O processo inclusivo pode ser benéfico para todos, quando propicia 

interações, ou seja, trocas significativas entre os alunos no ambiente escolar, um 

bom relacionamento entre a escola e a família, o envolvimento de toda a comunidade 

escolar, a formação continuada dos professores e, principalmente, quando exerce o 
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seu principal papel: o de proporcionar uma aprendizagem significativa para todos, a 

partir da adequação às diferenças dos educandos. 

  A aprendizagem das pessoas com síndrome de Down ainda é um desafio 

para a maioria das escolas, devido à dificuldade de aprendizagem decorrente do 

déficit intelectual e no desenvolvimento e, em especial, das barreiras atitudinais 

resultantes do descrédito em suas potencialidades, já que só há investimento no que 

se acredita.  

Para que esses educandos aprendam, é necessário que os professores 

acreditem na sua capacidade, invistam neles durante todo o processo de ensino - 

aprendizagem, busquem estratégias para lhes ensinar e reflitam com frequência 

acerca da prática em sala de aula, avaliando os avanços e as dificuldades 

presentadas, com vistas a ajudá-los a superá-las, no seu ritmo próprio. 

Ao nos referirmos ao processo de ensino-aprendizagem, achamos 

imprescindível situar a importância da aquisição da escrita pela criança com 

síndrome de Down, para uso social. Sabemos da relevância dessa aquisição para 

que essas pessoas tenham uma participação mais efetiva na sociedade atual, 

adquirindo mais autonomia e confiança nas suas capacidades, abrindo caminhos 

para maiores possibilidades de interação.  

Com base no estudo teórico e na pesquisa por nós empreendida, podemos 

destacar alguns aspectos referentes à aquisição da escrita durante o processo de 

alfabetização de crianças com síndrome de Down, em classe regular, em particular 

daquela criança sujeito de nossa investigação científica. 

Constatamos que as crianças com síndrome de Down têm a capacidade de 

aprender a escrever como as demais, passando, inclusive, pelos mesmos níveis e 

hipóteses de desenvolvimento da escrita. Elas precisam, apenas, de um tempo maior 

para a construção de hipóteses e de uma mediação mais sistemática das 

professoras, com momentos mais individualizados com esses educandos, elaboração 

de atividades diferenciadas, mas contextualizadas e busca de estratégias, tais como, 

a formação de grupos e duplas para a realização das atividades propostas. 

Quando essas crianças com síndrome de Down estão em uma classe regular, 

os demais alunos – aqueles mais experientes – podem servir, também, como 

mediadores do processo de aquisição da escrita. Isso deve ocorrer com mais 

frequência durante as atividades realizadas em grupo.  
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Como existe, na escola, campo de pesquisa, um trabalho de aceitação desses 

colegas com mais dificuldades de aprendizagem, percebemos que existia respeito às 

limitações e às necessidades inerentes ao aluno com síndrome de Down, mesmo por 

aqueles que não se dispunham a auxiliá-lo nas atividades. Percebemos, também, 

que poderia haver, por parte das professoras, mais investimento para a formação de 

grupos e/ou duplas, que pudessem favorecer a aquisição da escrita, entre outras 

habilidades. 

O fato de existirem duas professoras e um número reduzido de alunos na sala 

de aula permitia, muitas vezes, um acompanhamento mais individualizado da criança, 

sem que houvesse prejuízos para os demais alunos. 

Esse acompanhamento servia como estímulo para que o aluno com síndrome 

de Down desenvolvesse mais as suas potencialidades, através de um 

acompanhamento mais sistematizado durante a realização das atividades, além da 

elaboração de atividades extras e diferenciadas, para que ele superasse suas 

dificuldades.  

Quanto às atividades percebemos uma diferença de nível entre aquelas 

tarefas realizadas sem a ajuda da professora e as realizada com a sua mediação. 

Porém, destacamos que essa criança precisará começar a ganhar mais autonomia, 

no sentido de conseguir realizar sozinha o que antes só faziam com a mediação de 

uma pessoa mais experiente, alcançando, assim, o tão esperado desenvolvimento 

real. 

Outro fator preponderante observado é a grande importância da parceria entre 

os pais e a escola durante o processo de desenvolvimento da escrita pelas crianças 

com necessidades educativas especiais, em particular do aluno pesquisado. Os pais 

precisam acreditar na capacidade de aprendizagem de seus filhos, auxiliando-os nas 

atividades de casa e – quando necessário - na busca de outros profissionais para a 

resolução de problemas, que não podem ser resolvidos somente no âmbito da 

escola.  

Mesmo com os contratempos que são comuns no dia-a-dia de uma escola, 

tais como incompatibilidade de horários, atividades extras - escolares, entre outros, o 

estudo de caso desenvolvido confirmou a nossa crença de que a inclusão escolar 

beneficia, dentre outros aspectos, o processo de aquisição da escrita de crianças 

com síndrome de Down.  
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Porém, como já situamos, precisamos reconhecer que a realidade da escola 

pesquisada está longe da realidade de outras escolas, em especial da maioria das 

escolas públicas - dado o seu corpo docente capacitado, o ambiente de ensino 

propício, o acompanhamento efetivado junto aos educandos, entre outros aspectos – 

e, até mesmo, de muitas escolas particulares. Mas não deixa de ser real, não invalida 

a investigação realizada, pois evidencia que a aprendizagem da escrita pela criança 

com síndrome de Down, desde que sejam oferecidas as condições necessárias e 

seja respeitado o seu ritmo próprio.   

Para finalizar, não há nada melhor que destacarmos uma das falas da 

professora Sebastiana, que comenta a sua percepção sobre o tema por nós discutido 

nesse trabalho, referenciando-se em suas vivências: 

 

Eu percebo que uma criança que tem síndrome ou uma criança que tem 
alguma necessidade especial, quando ela começa a participar efetivamente 
da sala de aula, do grupo, o avanço dela é muito maior. Quando ela se 
sente integrante, [quando sente] que faz parte de todo o processo, de todo o 
grupo, de toda a sala de aula, ela se desenvolve melhor. 
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Apêndice A 
 
 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 
 
 

 
 Rotina escolar 
 

 
 Atividades desenvolvidas 
 

 
 Como ocorre a participação da criança com síndrome de Down, nessas 

atividades? 
 
 
 Como a criança com síndrome de Down realiza as atividades escritas? 
 
 
 Como ocorre a mediação das professoras no momento de realização 

das atividades escritas, pela criança com síndrome de Down? 
 
 
 A mediação das professoras é constante, ou existe o incentivo à escrita 

espontânea? 
 
 
 As duas professoras participam e cooperam para que haja a 

aprendizagem da escrita pela criança com síndrome de Down? 
 
 
 Durante a prática pedagógica, em sala de aula, existe um incentivo, para 

que os colegas ajudem e estimulem a criança com síndrome de Down a 
aprender a escrever? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice B 

 

ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS 

 

 

1- Qual o seu nível de escolarização? 

2- Há quanto tempo você trabalha como professora? 

3- Quanto tempo você tem de experiência na educação de crianças com 

necessidades educacionais especiais? 

4- O que você pensa a respeito da inclusão? 

5- Para você qual a importância da aprendizagem da escrita pela criança 

com síndrome de Down? 

6- Na sua opinião, a inclusão escolar facilita essa aprendizagem? Por quê? 

Como você percebe isto, no cotidiano da escola onde você atua? Dê 

alguns detalhes. 

7- Quais avanços (fases da escrita) você observou na aprendizagem da 

escrita da parte de seu aluno com Síndrome de Down? 

8- Quais foram as dificuldades encontradas por ele no processo de 

aquisição da escrita? 

9- Quais as estratégias utilizadas por você para superar essas 

dificuldades? 

10- Quais as suas dificuldades em possibilitar a aprendizagem da escrita 

para esse aluno? O que fez para sanar suas dificuldades? 

11- No processo de aprendizagem da escrita pelo aluno, você percebeu que 

ocorreu cooperação dos colegas? Como isso se processou em sua 

classe? Cite algumas situações em que se evidenciou essa cooperação 

pelos pares. 

12-  Você tem contado, nesse processo, com o apoio da família? Como 

ocorre esse apoio? 

13-  Que outros aspectos você considera importantes destacar, no que diz 

respeito ao desenvolvimento da escrita dessas crianças com síndrome 

de Down? 

 

 



 

 

 

Apêndice C 

 

 

ENTREVISTA COM OS ALUNOS  

 

 

 

1. Cite o nome de dois colegas com quem você gosta de fazer as 

atividades escolares. Por quê? 

 

 

2. Existe alguém da sala que você não goste de fazer as atividades? 

Quem? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice D 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizo a mestranda Maria Karolina de Macêdo Silva, utilizar as 

fotografias do meu filho na sua dissertação de Mestrado em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que visa analisar a aquisição da 

escrita pela criança com síndrome de Down.  

 

 

 

 

 

Natal, 17 de Dezembro de 2008 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice E 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizo a mestranda Maria Karolina de Macêdo Silva, utilizar os dados 

da observação sobre o meu filho na sua dissertação de Mestrado em Educação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que visa analisar a aquisição 

da escrita pela criança com síndrome de Down.  

 

 

 

 

 

Natal, 17 de Dezembro de 2008 

 

______________________________________ 

 

 


