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RESUMO 

 

Este artigo objetiva investigar o desenvolvimento das 
potencialidades das crianças com Síndrome de 

Down; verificar sua contextualização biológica, a fim 
de identificar suas características físicas e 
tratamentos; mostrar uma perspectiva de inclusão, 

que considera a instituição e o professor ferramentas 
fundamentais para esse processo. 

 
ABSTRACT 

 

This article aims to investigate the development of 
the potential of children with Down syndrome; verify 
its biological context , in order to identify their 

physical characteristics and treatments ; show a 
perspective of inclusion , which considers the 

institution and the teacher fundamental tools for this 
process . 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tratará da questão do “desenvolvimento das crianças com Síndrome de 

Down”. O estudo é conduzido em uma perspectiva de inclusão, que considera a instituição e o 

professor como ferramentas fundamentais para esse processo. 
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Discutir o conceito de inclusão é imprescindível, devido à desigualdade social existente 

nos dias atuais. Incluir é respeitar as diferenças, possibilidades e dificuldades de cada um. 

Serra (2006) diz que a inclusão é a quebra de um padrão perante o olhar da sociedade. 

Inclusão refere-se à mudança, reformulação, atendimento adequado e qualidade de ensino. Ele 

afirma que “Incluir é antes de tudo oferecer condições de participação social e exercício da 

cidadania”  (2006, p.32)                                                                                                

Diante do exposto, este estudo pretende abarcar uma análise das implicações sobre 

organização da inclusão em escolas infantis regulares, e a própria vida das crianças com 

Síndrome de Down incluídas, bem como o seu desenvolvimento. 

Houve uma preocupação em compreender quais as dificuldades e habilidades das crianças 

com Síndrome de Down, e neste sentido investigar como elas se desenvolvem a partir do 

convívio com o outro. 

Constatando a ampla publicação nesse sentido ocorreu-me uma pergunta: Até onde se 

desenvolve o potencial cognitivo de uma criança com Síndrome de Down? 

Entende-se que essas crianças, apesar do ritmo mais lento em seu aprendizado são capazes 

de desenvolver todas suas potencialidades em um ambiente apropriado, a partir de uma 

intervenção profissional.   É capaz de compreender regras, expressar pensamentos e sentimentos, 

atender instruções, desenvolver atividades individuais e coletivas e solicitar ajuda, porém, tendem 

a precisar de elementos claros e objetivos para compreender as mudanças que ocorrem no 

decorrer das atividades e no ambiente. 

Quanto mais à criança conviver precocemente com toda a sociedade, melhor será para seu 

desenvolvimento cognitivo. 

 

 2 - O que é inclusão? 

 

  Inclusão é aceitação, valorização e respeito pela diversidade humana, independente da 

raça, cor, religião, idade e deficiência. 

De acordo com Santos (2003), o conceito de inclusão é amplo, pois interessa a todos os 

sujeitos que encontram empecilhos no seu processo de aprendizagem e obtém sua participação de 

um modo limitado perante a sociedade. Segundo ele a luta pela inclusão não é exclusiva de 

pessoas com necessidades especiais, mas é também uma busca de diferentes grupos como: 



 

 

  

negros, homossexuais, índios, mulheres, diferentes idades, raças e religiões. Incluir é respeitar os 

direitos de todos, independente de suas características. 

Serra (2006) baseado no processo de exercício da cidadania acrescenta que incluir é 

proporcionar condições para o sujeito participar socialmente. 

Nilsson (2003) segue essa mesma linha de raciocínio. Segundo ele, o objetivo da inclusão 

é diminuir os obstáculos que os alunos com necessidades especiais encontram em sua trajetória, a 

fim de tornarem-se seres participativos de um modo integrado na sociedade. 

A inclusão precisa agir com o objetivo de ampliar a socialização do individuo, a fim de 

que se torne um sujeito participativo e agente de transformações sociais e não simplesmente se 

adapte à sociedade majoritária.  

Corrêa (1990) analisa a questão da desigualdade perante a sociedade. A autora discute a 

diferença do individuo em uma sociedade pretensamente de iguais. Desse modo, qualquer 

diferença é indesejada, devido ao fato da sociedade ser rotuladora, ou seja, determinar padrões a 

serem seguidos. Os seres humanos se limitam diante desses aspectos rendendo-se a tentativa de 

padronização e normalização em busca do seguimento de uma ordem prefixada. 

 Todos os sujeitos que não se enquadram nos padrões sociais veiculados são considerados 

diferentes. Como padrões sociais mais perseguidos estão às pessoas brancas, de preferência do 

sexo masculino, bonitas, saudáveis, ricas e inteligentes, ou pelo menos os sujeitos que apresentem 

um comportamento “normal” perante a sociedade. 

Skliar (1998) nos diz que nesta busca por um padrão social adequado, as culturas 

minoritárias não encontram espaço para enquadramento e nesta perspectiva estão as pessoas com 

necessidades especiais.  

Nessa visão, pode-se observar que a sociedade tem um padrão de aparência e 

comportamento definido e isso também é explicitado e estimulado pela mídia. Geralmente os 

papéis principais das novelas são interpretados por pessoas magras, bonitas e brancas. Em 

contrapartida pessoas negras, na maioria das vezes, realizam o papel de empregados domésticos, 

já as pessoas com necessidades especiais dificilmente tem um espaço para trabalharem e 

mostrarem seu potencial. Elas aparecem quando a mídia sente necessidade de relatar suas 

características. 

A educação exerce um papel importante diante desse modelo estereotipado pela mídia, 

deve fazer com que o sujeito se sinta capaz de desenvolver seus potenciais e habilidades. 



 

 

  

Para Sassaki (1997) a inclusão é um novo paradigma e a escola exerce um papel essencial 

diante dessa temática, pois ela tem o dever de acolher todas as crianças independentes de seus 

aspectos físicos, emocionais, sociais e culturais. 

Desta forma, observa-se que a inclusão escolar deverá desenvolver o potencial do aluno, 

trabalhando com a diferença, pois ela está presente e não pode ser negada e nem modificada. 

Promover uma “educação das potencialidades”, onde cada qual trabalhará com a sua capacidade 

de aprendizagem, valorizando a individualidade de cada um no grupo. 

É difícil aceitar a hipótese de que sujeitos são excluídos do meio social, devido suas 

características físicas, por serem diferentes da grande maioria.  Afinal, todas as pessoas nascem 

com diferentes características (perante o padrão social) ou as adquirem no decorrer de sua 

história. 

A busca pela inclusão é inerente a todas essas pessoas, que não têm as mesmas 

oportunidades dentro da sociedade. A diferença se faz positiva quando aceitamos as diversidades 

em nosso grupo, valorizando-as e respeitando-as. 

Serra (2006) aponta três elementos fundamentais, o sucesso no processo de inclusão no 

âmbito escolar: 

1° O sujeito incluído é a ferramenta fundamental para reflexão do desenvolvimento 

inclusivo, dentro e fora da instituição escolar; 

2° O professor como mediador do processo de desenvolvimento do sujeito incluído, a fim 

de promover seu crescimento; 

3°A família como a base para o processo de inclusão. Esta promove a inclusão por meio 

da aceitação, valorização e respeito pelo sujeito com necessidades especiais, independente da 

mesma passar por processos de exclusão social. 

Diante dos três elementos apontados por Serra (2006), pode-se analisar que o sujeito 

incluído é a base para o processo de inclusão no âmbito da igualdade social. Nesta fatia da 

sociedade estão os que apresentam dificuldades na fala, no processo de aprendizagem, os 

indivíduos com necessidades especiais, entre outros. São sujeitos que se desenvolvem de forma 

diferente, mas não podem e nem devem ser considerados inferiores ou incapazes de aprender. 

Deve-se salientar que o professor desempenha um papel importante para o processo de 

desenvolvimento desses sujeitos, pois é um dos mediadores para tais crescimentos. 



 

 

  

Regina (2006) analisa esta questão, segundo a autora o professor deve proporcionar 

condições para que os educandos construam seus próprios sentidos. O educador é aquele que faz 

renascer as potencialidades esquecidas e as possibilidades criativas. 

Pode-se observar que há diferenças entre os educandos e são inúmeras, porém, o professor 

deve trabalhar com a hipótese de que essas diferenças podem ser estimuladas, a fim de 

desenvolver tais potenciais e habilidades, assim promovendo ações, atitudes e pensamentos 

emancipadores. 

Alves (1995) coloca-nos diante de importantes reflexões quando diz: “Educadores onde 

estarão? Em que caos terão se escondido? Professor há aos milhares. Educador não é profissão, é 

vocação. E toda a vocação nasce de um grande amor, de uma grande esperança.”  (p. 28). 

A inclusão escolar acontece quando o professor busca novas alternativas, ousa, modifica 

seu modo de trabalho e experimenta.  Os erros ocorrem também, mas fazem parte do processo de 

se tentar acertar, para que assim, todos possam participar de uma educação de qualidade, 

participando dos mesmos grupos, das mesmas atividades e das mesmas descobertas. 

Nessa circunstância, Serra (2006) relata que, a participação dos pais no âmbito escolar é 

muito importante, pois ambas caminham juntas e os pais dos educandos trazem informações 

enriquecedoras para o professor. Ela sinaliza como um grande problema, o fato de muitos pais 

vivenciarem um luto simbólico que pode se manifestar desde o nascimento da criança, que traz 

como conseqüência à falta de crença em suas potencialidades. A inclusão escolar da criança traz 

alterações no seio familiar, pois por meio dessa prática social, os pais têm a oportunidade de 

trocar experiências e refletir sobre as atitudes a serem modificadas e melhoradas, gerando a 

possibilidade de desenvolvimento cognitivo de seus filhos. 

Sabe-se que a chegada de uma criança ao mundo é bem significativa, pois pais idealizam 

o sexo de seu filho, nome, semelhança física, qual a primeira palavra a ser pronunciada, além de 

desenvolverem hipóteses sobre futuro. Nestas idealizações podem estar presentes hipóteses sobre 

escola em que ingressará, dúvidas como será a fase da adolescência,sobre  seu trabalho, sobre 

profissão e até sonhos sobre o  casamento.Dificilmente a família pensa nestas mesmas 

possibilidades no caso do nascimento de uma criança surda, com dificuldades cognitivas, 

deficiência visual, física, mental ou com Síndrome de Down. 

 

O nascimento de um filho com algum tipo de deficiência ou doença, ou o 
aparecimento de alguma condição excepcional significa uma destruição de todos 



 

 

  

os sonhos e expectativas que haviam sido gerados em função dele. Durante a 
gravidez, e mesmo antes, os pais sonham com aquele “filho ideal” que será 
bonito, saudável, inteligente, forte e superará todos os limites; aquele filho que 
realizará tudo que eles não conseguiram alcançar em suas próprias vidas. Além 
da decepção, o nascimento de um filho portador de deficiência implica 
reajustamento de expectativas, planos para o futuro e a vivência de situações 
críticas e sentimentos difíceis de enfrentar”. (NUNES; GLAT;MENDES, 1998, 
p.39). 

 

 
 O processo de adaptação dos pais diante dessa temática é geralmente demorado, eles 

vivenciam um “luto”, e muitos não têm esperanças de um bom desenvolvimento para seus filhos. 

Apesar disso, é por meio da convivência social com as demais diferenças que se tem a 

possibilidade de se modificar, de passar de um sentimento de “luto” para a “luta”, o que exige 

enfrentamento das discriminações em prol da diversidade, para a melhor proteção de seus filhos. 

Para que ocorra essa modificação a escola desempenha um papel importante, pois é nela que 

ocorre a socialização de diferentes idéias, experiências, potenciais e dificuldades.  

De acordo com a UNESCO (1994) é na escola regular que se pode trabalhar com a idéia 

de uma sociedade inclusiva, criando com eficiência comunidades abertas e solidarias para todos. 

Ao analisar a história dos deficientes no decorrer dos anos pode-se observar que a 

discriminação vem aos poucos diminuindo. Essa quebra de paradigma vem se consolidando a 

cada dia. O mundo esta caminhando cada vez mais para uma sociedade inclusiva, onde há 

pessoas que venceram barreiras em busca de seus sonhos e se expressaram por meio das mais 

variadas manifestações artísticas: artes plásticas, literatura, música e charges. 

O Brasil vem buscando o seu caminho, mesmo com pouca ajuda técnica ou financeira, 

porém com grande determinação por parte de alguns diretores, professores e pais. 

 
 

3 - Inclusão ou Integração 

 

O processo de inclusão e integração diante do olhar da sociedade é vista como sinônimos, 

mas na verdade seus objetivos são opostos. 

De acordo com Serra (2006) a inclusão implica em mudanças de estruturas físicas, 

adaptações curriculares, mudanças de atitudes de educadores, etc, porém a integração insere o 

sujeito no meio esperando sua adaptação num ambiente já estruturado. 



 

 

  

Sendo assim, não se pode deixar enganar diante dessa temática. Incluir significa tornar o 

meio “o mais favorável possível”, e não “o menos restrito”, já que processo de integração são 

pessoas que devem se adaptar ao meio. 

Tratando-se da inclusão escolar, Serra (2006) aponta que uma classe inclusiva é aquela 

que promove o desenvolvimento do aluno, para que ocorra a participação social e aprendizagem 

de acordo com cada potencial.  

A escola tem que ser um espaço significativo para a criança. A autora também denuncia o 

fato de muitas instituições serem nomeadas por inclusivas, somente por aceitarem um aluno 

especial em seu meio, mas dessa forma a escola somente lhe oferece oportunidade de convivência 

social. Esta prática não é inclusão, mas somente integração. 

Desta forma pode-se observar que a inclusão escolar exige não só mudanças estruturais e 

físicas, mas reformulações no currículo para uma melhor aprendizagem e socialização. As salas 

de aulas devem ser um espaço significativo para que a criança possa construir significados, 

desenvolver potencialidades e possibilidades. 

A LDB 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) no artigo 58 traz posto 

que a educação para pessoas com deficiência deve ocorrer preferencialmente na rede regular de 

ensino, além disso, prevê a necessidade de serviços de apoio ao individuo com deficiência para 

que possa se beneficiar do atendimento educacional na classe comum da escola regular. 

Como já é explicito na LDB, a inclusão não é somente uma questão de “acesso”, mas 

principalmente de qualidade e representa um grande desafio para as escolas regulares. Todos os 

alunos deverão aprender juntos, independente de suas dificuldades ou diferenças, reconhecer e 

responder as diversidades das necessidades e capacidades das crianças, respeitando-se suas 

formas e ritmos de aprendizado. 

As escolas inclusivas devem constituir a base para a construção de uma sociedade 

orientada para as pessoas, mudando as atitudes discriminatórias para se criar comunidades abertas 

e desenvolver uma comunidade participativa. 

 

  4 - Dicotomias inclusão e exclusão escolar 

 

Sabe-se que a prática da inclusão deve ser estendida a todas as pessoas que não obtém as 

mesmas oportunidades dentro da sociedade. 



 

 

  

Incluir significa aceitar, valorizar e adaptar-se as diferenças. Quando isso não acontece, 

gera-se a exclusão. Segundo Xiberras (1993, p.17) “Excluídos são todos aqueles que são 

rejeitados de nossos mercados materiais ou simbólicos, de nossos valores”. 

Como já dito, o conceito de exclusão aparece fortemente ligado às pessoas deficientes, 

pobres, idosas, negras ou que têm dificuldades no processo de aprendizagem. A inclusão escolar 

deve maximizar as potencialidades das crianças no ambiente escolar e desse modo minimizar os 

comportamentos atípicos que prejudicam seu desenvolvimento social. 

Segundo Sawaia (2001) inclusão e exclusão têm a mesma dialética, pois ambas se 

apresentam com as mesmas finalidades: afetividade, identidade, consciência, inconsciência e 

socialização dos indivíduos. Uma inclusão excludente, onde na realidade um não existe sem o 

outro. 

Nessa perspectiva, inclusão e exclusão compartilham o mesmo paradigma, visto que no 

termo inclusão está implícita a idéia de exclusão, visto que só é possível incluir alguém que já foi 

excluído. 

Alguns professores dentro de sua realidade escolar acreditam que estão promovendo a 

inclusão, porém, alguns rotulam seus alunos pelas suas dificuldades, incapacidades e diferenças. 

Desse modo suas atitudes estão sendo direcionada a exclusão escolar. 

Do ponto de vista de Wanderley (2001) a exclusão sempre estará ligada à rejeição, tanto 

social, quanto educacional, afetiva e também está presente no mercado de trabalho. 

Sendo assim, a inclusão é algo que suscita mudanças, trazendo consigo dúvidas e 

incertezas, sendo construída a partir da dicotomia inclusão/exclusão. 

Para que possa aceitar uma mudança na inclusão escolar, é preciso que, além de 

compreender o que é proposto, faça-se um esforço para colocar em prática. 

De acordo com os autores Stainback & Stainbach e Karagiannis (1994) a educação é uma 

questão de direitos humanos, onde a escola deve modificar seu funcionamento para atender todas 

as demandas, inclusive aos alunos com deficiência. 

Diante dessa temática, a inclusão escolar acontece quando é proporcionado ao aluno 

comunicação, amizade e socialização em trabalhos de grupos. A escola deve desenvolver seu 

trabalho pedagógico e social com todos os alunos, independente da sua cultura, raça, capacidade, 

incapacidade, fragilidade, deficiência ou potencial. 



 

 

  

Todas as novas propostas são difíceis de compreender e aceitar de imediato, mas por meio 

da informação, do estudo e da experiência podemos redirecionar nosso olhar e construir novas 

certezas. 

 

5 - O que é Síndrome de Down? 

 

Síndrome de Down é, essencialmente, um atraso do desenvolvimento, tanto das funções 

motoras do corpo, como das funções mentais. 

Stratford (1997) relata que não há uma definição da causa exata da Síndrome de Down, 

mas que ela ocorre devido um acidente genético chamado trissomia 21. 

A Síndrome de Down influencia diferentes aspectos: biológicos, potenciais e físicos. Seu 

nome é Down, devido uma homenagem ao John Langdon Down, que teve um papel importante 

na descoberta desta Síndrome. 

Segundo Stratford (1997) John Langdon Down foi um médico que conservava grandes 

perspectivas diante dos deficientes mentais. E tratava de pacientes no hospital de Earlswood e 

escrevia trabalhos de interesse cientifico. 

Em meados do século XIX John Langdon Down começou a analisar as características 

físicas de seus pacientes no hospital de Earlswood, classificando-os de acordo com sua 

semelhança.  

Stratford (1997) aponta que a maioria dos examinados por John Lagdon Down foram 

classificados na categoria mongol. 

Desse modo, o nome mongolóide foi dado aos pacientes de Lagdon Down devido às 

pregas no canto dos olhos que lembram os aspectos das pessoas da raça mongólica (amarela). 

Posteriormente, o termo mongolóide foi substituído por Síndrome de Down como resultado da 

popularidade de Lagdon Down. 

Stratford (1997) relata que Lagdon Down enfrentou diversas barreiras para desenvolver 

seu trabalho, principalmente perante a sociedade, pois naquela época as pessoas acreditavam que 

o nascimento de um filho deficiente era devido ao pecado, ou atribuído à hereditariedade. 

Observa-se que, ainda atualmente, alguns pais de crianças com Síndrome de Down 

acreditam que seus filhos têm a Síndrome devido terem um caso na família, mesmo após terem 

sido informados que a causa é o trissomia 21. 



 

 

  

Stratford (1997) relata que o aspecto mais importante das publicações de Lagdon Down 

ocorreu no Jornal Of Mental Science (revista respeitada e de prestígio da época). Nessa revista 

foi publicada a primeira foto de um jovem com Síndrome de Down, apresentando-se bem vestido 

e com os cabelos bem cortados. 

O autor aborda essa temática, devido todo preconceito, barreira e lutas que John Lagdon 

Down enfrentou para construir seu trabalho. Seu trabalho foi significativo e desde aquela época 

colheu bons resultados. A publicação fotográfica de um jovem com boas características físicas 

minimizou alguns preconceitos da época. 

 

6- Características físicas e tratamentos 

 

As crianças com Síndrome de Down apresentam um excesso de peso, a musculatura de 

maneira geral é mais flácida, seus cabelos são lisos e finos, geralmente usam óculos, tem um 

andar pouco elegante, a configuração de seu corpo é mais quadrado, a cabeça geralmente é menor 

e a parte posterior levemente achatada, a boca é pequena e muitas vezes se mantém aberta com a 

língua projetando-se para fora, as mãos são curtas e largas, as orelhas são pequenas e de 

implantação baixa. Além disso, apresentam mais problemas do que as crianças comuns, como: 

problemas de coração, problemas visuais, auditivos, problemas de coluna e doença de Alzheimer. 

Stratford (1997) diz que não há uma doença específica da Síndrome de Down, porém, 

essas crianças adquirem facilmente doenças normais da infância, apresentando um quadro mais 

grave. Isso acontece devido à imunidade ser pouco eficiente nas pessoas com Síndrome de Down. 

Cerca de 50 % das crianças com Síndrome de Down apresentam problemas cardíacos. 

Stratford (1997) relata que isso se dá devido infecções respiratórias, que levam a 

pneumonia. O autor também aponta um problema mais grave conhecido como defeito do canal 

atrioventricular. 

Nessa perspectiva, pode-se observar que o defeito do canal atrioventricular representa 4% 

da má formação cardíaca do indivíduo e essa má formação é mais existente em pessoas com 

Síndrome de Down. 

A característica mais marcante em pessoas com Síndrome de Down é o formato dos 

olhos, pois ambos apresentam uma prega epicântica (dobra da pele que aparece em cada lado do 

nariz, formando parte da pálpebra). 



 

 

  

Segundo Gardiner (1997) mais de 60 % das pessoas com Síndrome de Down apresentam 

algum tipo de problema visual. 

Sendo assim, esses problemas visuais podem variar de pessoa há pessoa. Algumas podem 

apresentar miopia (não enxergam de longe), outros sofrem de estrabismo vertical, convergente ou 

divergente (quando um olho encontra-se mais alto ou mais baixo) e também ocorre à 

hipermetropia (não enxergam de perto). 

De acordo com Stratford (1997) as pessoas com Síndrome de Down apresentam uma 

pigmentação dourada nas íris. Essa característica ganhou o nome de manchas de Brushfiel, 

devido a sua descoberta ser feita pelo doutor Thomas Brushfiel, em 1924. 

Desta forma, essa característica citada pelo autor também é presente em pessoas que não 

têm Síndrome de Down e essa pigmentação dourada é mais visível em olhos claros. 

Crianças com Síndrome de Down apresentam orelhas graciosas. Suas orelhas são menores 

do que a média e o lóbulo é quase inexistente; “... o tamanho pequeno também se estende para o 

funcionamento interno do ouvido, que tende a ser menor do que a média. O resultado é que os pequenos 

tubos e canais estão mais sujeitos a ficarem bloqueados com cerúmen”.(STRATFORD, 1997, p.89). 

É extremamente importante prestar atenção aos problemas de ouvido, pois a capacidade 

auditiva melhora a qualidade da fala e o desenvolvimento da linguagem das crianças com 

Síndrome de Down, o que é sem dúvida, fundamental para o processo de aprendizagem. 

Stratford (1997) diz que em alguns casos da Síndrome de Down é existente a subluxação 

atlanto-axial, ou seja, um problema onde as duas primeiras vértebras não se encontram 

devidamente alinhadas. 

Tratando-se da subluxação atlanto-axial, esse problema representa um pequeno número de 

pessoas com Síndrome de Down, porém, ele é tão sério que precisa ser detectado rapidamente. 

 

Nem sempre é possível identificar o problema no raio X. Se a instabilidade 
existe, depende muito do que a esteja causando, assim, não se pode garantir a 
ausência da condição somente no raio x. No entanto, apesar de não ser possível 
obter certeza absoluta por meio do raio X, é preciso investigar a função. Um raio 
X do pescoço deve fazer parte do exame de rotina, não uma única vez, mas 
anualmente.(STRATFORD, 1997, p.  90). 

 

Sabendo que a instabilidade atlanto-axial é uma condição que afeta o pescoço, Stratford 

(1997) diz que algumas atividades deverão ser evitadas no caso da criança ter essa instabilidade; 



 

 

  

“nado de peito, pular do trampolim, andar de cavalo e cambalhota de frente na educação física” 

(p.  93). 

Nessa perspectiva, deve-se evitar todas as atividades que exigem esforço maior na região 

do pescoço. 

A doença de Alzheimer é uma doença do cérebro, que produz a perda das habilidades de 

pensar, raciocinar, memorizar, afeta as áreas da linguagem e produz alterações no 

comportamento. Pessoas com Síndrome de Down podem adquirir essa doença precocemente. 

Segundo Stratford (1997) a doença de Alzheimer é bem significativa para os 

pesquisadores, devido à maneira de como essa doença se manifesta na população com Síndrome 

de Down. 

Diante dessa temática, há um índice de que essa doença de manifesta por volta dos 65 

anos nas pessoas comuns, por outro lado, em pessoas com Síndrome de Down pode ocorrer já por 

volta dos 40 anos.  

Pessoas com Síndrome de Down sofrem excesso de peso devido eles comerem bastante, 

porém, Stratford (1997) aponta que uma causa freqüente para a obesidade dessas pessoas é a falta 

de absorção da vitamina B6, além de uma desordem no metabolismo de proteínas, carboidratos e 

gordura, bem como deficiências de minerais e vitaminas. 

Sendo assim, pessoas com excesso de peso devem propiciar uma dieta balanceada e 

praticar exercícios físicos, independente de ser uma pessoa Down ou não. 

 

7 - Desenvolvimento cognitivo 

 

Um dos principais papéis da escola é o de desenvolver o potencial cognitivo do aluno. A 

entrada de uma criança com Síndrome de Down na escola é muito positiva, pois a criança nesse 

ambiente tem potencializado a possibilidade de desenvolver suas habilidades motoras, sua 

linguagem e socialização. O desenvolvimento cognitivo de uma criança com Síndrome de Down 

é bastante variado. Muitas podem obter sucesso na escola, enquanto outras têm mais dificuldades 

de acompanhar. 

Stratford (1997) diz que é muito importante compreender os diferentes níveis de 

Síndrome de Down e as suas necessidades dentro da escola. 



 

 

  

Por muitas vezes os pais de crianças com Síndrome de Down as insere em escolas 

especiais, com o intuito de protegê-las, porém acabam os segregando da sociedade. A escola 

especial é importante, como modalidade, complemento e instrumento.  Ela não pode restringir ao 

acesso do fundamental que é a escola regular. 

Conforme afirma Schwartzman (1999): 

 

Entre outras deficiências que acarretam repercussão sobre o desenvolvimento neurológico da criança com 
síndrome de down, podemos determinar dificuldade na tomada de decisões e iniciação de uma ação; na 
elaboração do pensamento abstrato; no cálculo; na seleção e eliminação de determinadas fontes 
informativas; no bloqueio das funções perceptivas (atenção e percepção); nas funções motoras e alterações 
da emoção e do afeto. (p. 247). 

Desse modo, crianças com Síndrome de Down podem apresentar idade cronológica 

diferente da idade funcional. Sendo assim, professores, pais e amigos não devem esperar uma 

resposta idêntica a resposta das outras crianças, que não apresentam alterações de aprendizagem.  

Isso exige que os educadores percebam que estas crianças nem sempre desenvolvem estratégias 

espontâneas em seu processo de aquisição a leitura e escrita. Ambas podem acarretar dificuldades 

para resolver problemas e encontrar soluções sozinhas. 

Diante do exposto, o trabalho do professor requer metodologias, procedimentos 

pedagógicos e materiais diferenciados, pois, a criança com Síndrome de Down tem possibilidades 

de se desenvolver e executar atividades diárias e até mesmo de adquirir formação profissional. 

Não há um padrão estereotipado previsível nas crianças com Síndrome de Down e o 

desenvolvimento cognitivo não depende exclusivamente da alteração cromossômica, mas 

também é influenciado por estímulos provenientes do meio. 

Com as palavras de Stratford (1997): 

 

O teste mais importante não é o que a criança aprende, nem quão bem ela é 
capaz de desempenhar uma habilidade recentemente adquirida, e sim se a 
criança é capaz de utilizar uma aprendizagem ou habilidade recentemente 
adquirida em situações reais do dia-a-dia, o que seria, inclusive, o próprio 
objetivo original do processo de ensino. (p. 115) 

 

A escola deve considerar o educando como um sujeito com capacidades e potenciais a 

serem desenvolvidos, independente de ser uma criança considerada especial, deve ser oferecido 

um ambiente enriquecedor no processo de ensino e aprendizado do aluno. 



 

 

  

Stratford (1997) relata que não há um método específico a ser trabalhado com a criança 

com Síndrome de Down, pois, cada qual apresenta sua dificuldade e habilidade. 

O professor como mediador deve analisar o seu ambiente de trabalho, suas atividades 

elaboradas e o desenvolvimento de cada aluno. Criar estratégias para ampliar o potencial do 

educando, considerando que no processo de aprendizagem a criança se expressa de diferentes 

maneiras. 

Vygostky (1996) ressalta a importância do desenho infantil como uma ferramenta 

fundamental no processo de aprendizagem. Segundo ele, o desenho é a mediação da linguagem 

da criança, através dele, ambos expressam seus sentimentos, pensamentos, realidade cultural e 

social. 

O autor também defende a importância do brincar no processo de aprendizagem da 

criança, pois para ele o brinquedo é essencial na educação infantil, por trabalhar com o lúdico da 

criança. 

Nessa perspectiva, observa-se que são inúmeras as teorias de um bom processo de ensino 

e aprendizado. Porém, o professor como profissional deve explorar, no trabalho com o aluno, as 

possibilidades de cada experiência de aprendizagem. Em relação ao planejamento, ele deve ser 

elaborado de acordo com a realidade e vivência de seus educando. 

Corrêa e Stautfle (1996) relatam que o aprendizado não tem um modelo padronizado. A 

partir do momento que as crianças estão brincando, desenhando, escrevendo e dialogando estão 

desenvolvendo seus potenciais. 

Desta forma, nós seres humanos devemos acreditar na potencialidade de cada individuo, 

independente de seus aspectos físicos e emocionais. Em relação à educação, a escola deve 

propor-se um plano de trabalho que seja baseado no conhecimento e realidade dos educando. 

Assim como, por exemplo, a maioria das crianças com Síndrome de Down são extremamente 

carinhosas, o professor deverá também tratá-las com carinho para estimular seu aprendizado. 

Mittler (1996) diz que “devemos considerar a educação como algo que trata de tudo 

aquilo que permite ao individuo aprender novas capacidades e habilidades, tudo o que permite 

seu crescimento e desenvolvimento”. (p. 109) 

A educação inclusiva requer mudanças nos profissionais da educação, que precisam 

mudar atitudes e valores em relação a pessoas com necessidades especiais, assim como rever suas 

habilidades e capacitação em servir essa população sem segregá-la. 



 

 

  

Para uma melhor prática da inclusão, é necessário que haja uma maior colaboração da 

sociedade como um todo, uma participação de equipes interdisciplinares, mudanças de valores, 

atitudes e um melhor planejamento. 

 

 

 

Considerações finais 

 

Com a elaboração do tema proposto por este artigo pode-se notar a importância da 

inclusão de crianças com Síndrome de Down em escolas regulares da educação infantil. 

De acordo com a revisão bibliográfica e outras referencias consultadas, pode-se organizar 

e selecionar as principais contribuições que fundamentaram teoricamente o presente artigo. 

Considerando que o processo de aprendizagem das crianças com Síndrome de Down são 

limitados, porém se estimulados, seu potencial é grande. O professor como mediador, deve criar 

estratégias para o desenvolvimento dessas crianças, assim trabalhando com atividades claras e 

objetos concretos. Além disso, o desenvolvimento cognitivo dessas crianças não se dá somente 

por estímulos do professor, a família também tem um papel importante quanto a esse processo, 

assim valorizando e respeitando tais limitações. 

Pode-se constatar que não a como sintetizar qual o melhor tipo de escola para uma criança 

com Síndrome de Down, tal inserção deve ser de acordo com sua dificuldade e habilidade. 

Algumas crianças obtêm sucesso no processo de aprendizagem nas escolas regulares, enquanto 

outras não conseguem acompanhar, seu processo de aprendizagem é mais limitado, assim 

necessitando de um atendimento mais adequado, encontrado em escolas especiais. 

De acordo com toda essa constatação, conclui-se que o processo do desenvolvimento 

cognitivo de crianças com Síndrome de Down se dá através de um trabalho conjunto, envolvendo 

a família, a instituição e o professor. Ferramentas fundamentais para uma prática pedagógica 

qualitativa. 
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