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Recomeçar 

 

Não importa onde você parou...  

Em que momento da vida você cansou...  

O que importa é que sempre é possível recomeçar.  

Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo...  

É renovar as esperanças na vida e, 

 o mais importante...  

Acreditar em você de novo.  

Sofreu muito neste período? Foi aprendizado...  

Chorou muito? Foi limpeza da alma...  

Ficou com raiva das pessoas? 

Foi para perdoá-las um dia...  

Sentiu-se só diversas vezes? 

É porque fechaste a porta até para os anjos...  

Acreditou que tudo estava perdido? 

Era o início da tua melhora...  

Onde você quer chegar? Ir alto? 

Sonhe alto... Queira o melhor do melhor...  

Se pensarmos pequeno... Coisas pequenas teremos...  

Mas se desejarmos fortemente o melhor e, principalmente,  

lutarmos pelo melhor...  

O melhor vai se instalar em nossa vida.  

Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do tamanho da minha altura. 

 

Carlos Drummond de Andrade 
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Se você quer transformar o mundo, experimente primei-

ro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar 

inovações no seu próprio interior.  

        

 Dalai Lama 
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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa teve por objetivo geral traçar o perfil dos alunos com síndrome de Down do 

Ensino Fundamental I, especificamente quanto aos processos de aprendizagem dos mesmos, 

elegendo a alfabetização como um indicador de resultados de ações pedagógicas diferenciadas 

por parte das escolas regulares, integrante da Rede Municipal de Educação de Barueri. Como 

objetivos específicos, elegemos: a) identificar e mapear a demanda de alunos com síndrome 

de Down atendidos pela Rede Municipal de Educação de Barueri; b) analisar os prontuários 

pedagógicos dos alunos acima identificados cursantes do Ensino Fundamental I, a fim de le-

vantarmos dados sobre a evolução de suas aprendizagens, em especial a alfabetização; c) in-

vestigar o papel desempenhado pelas avaliações de desempenho da Rede e pelas avaliações 

pedagógicas dos alunos com deficiência, no que toca às ações posteriores integrantes da polí-

tica Municipal de inclusão dos alunos com deficiência, especialmente a deficiência mental. 

Para tanto, apoiamo-nos nas diretrizes da pesquisa qualitativa visto que nosso principal foco 

de interesse era descrever e analisar a complexidade da fonte direta de dados obtidos em am-

biente natural. Os dados gerais referentes aos alunos com síndrome de Down, matriculados na 

Escola Municipal de educação Especial e no Ensino Fundamental I e II, da Rede Municipal de 

Educação de Barueri, foram obtidos junto à Secretaria Municipal de Educação de Barueri/SP 

(SEMB), no mês de Abril de 2008. Utilizamo-nos, para coleta de dados, os seguintes proce-

dimentos: a) seleção, a partir dos dados obtidos pela Secretaria da Educação, dos 23 alunos 

com síndrome de Down, matriculados no Ensino Fundamental I da Rede, independente de 

idade e sexo; b) análise dos prontuários pedagógicos dos 23 alunos com síndrome de Down 

identificados na etapa anterior; c) re-aplicação da Avaliação Global 2008 – Língua Portugue-

sa, aplicada pela própria pesquisadora, nas escolas que frequentam, após agendamento com as 

respectivas coordenadoras, em horário pré-determinado; d) questionário elaborado pela pes-

quisadora e enviado ao Departamento de Apoio Especializado - DAE, por escrito, via e.mail, 

para obtenção de dados referentes à política e ações voltadas ao atendimento de alunos com 

deficiência, mais especificamente com síndrome de Down; e) levantamento de dados gerais 

sobre o funcionamento dos Serviços de Apoio do Município, obtidos em contato pessoal com 

as Coordenadoras do Ensino Fundamental e Educação Infantil da Rede e com a Diretora do 

Departamento de Educação Especializado - DAE. Como resultados pode-se pontuar que, in-

dependentemente da série cursada, do sexo, da idade e do nível intelectual, dos alunos com 
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síndrome de Down desta amostra, não se observou diferenças qualitativas no nível de apren-

dizagem da leitura e escrita dos mesmos, especialmente aqueles que se encontram matricula-

dos nas 3ªs e 4ªs séries do Ensino Fundamental I. O serviço de apoio especializado do Muni-

cípio mostrou-se insuficiente para atender a demanda. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Down, Aprendizagem, Avaliação Pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

 

Profile of students with Down´s syndrome following Basic Education was studied with spe-

cial regard to their learning processes. Effective alphabetization was taken for signalizing the 

results of specific pedagogic practices in regular schools of the Public Basic Education Sys-

tem of Barueri, SP. Specific goals of this study included: a) to identify and categorize the de-

mand of students with Down´s syndrome following the  Public Basic Education System of 

Barueri, SP; b) to analyze educational reports of these students in order to know data on their 

learning progresses, specially on their alphabetization; c) to investigate the role of perfor-

mance assessments applied by that schooling system as well as of pedagogic assessments ap-

plied to students with special needs, especially those with intellectual disabilities, regarding 

the practices involved with the inclusion policies adopted by the city. Data were collected in 

the Municipal Department of Education of Barueri, SP, on April, 2008, resulting in a group of 

23 students with Down´s Syndrome of both genders and with different ages regularly regis-

tered in the Basic Education System. Global Assessment 2008: Portuguese was re-applied by 

the Author to all the 23 students after arrangements with respective school coordinators. A 

questionnaire developed by the Author was e-mailed to and answered by the Department of 

Specialized Support for collecting data on policies and practices involving the attention for 

students with special needs, especially for students with Down´s syndrome. Finally, general 

data on the functioning of the Department of Specialized Support were obtained with the 

coordinators of that Public Kindergarten and Basic Education System and with de Direct 

Board of the Department of Specialized Support. Data were qualitatively analyzed since the 

main focus was the description and analysis of the complexity of the direct source of data 

collected in natural environment. Results have failed to point out qualitative differences 

among students with Down´s Syndrome regarding their reading and writing learning process, 

when analyzed by their school series, gender, age and intellectual level. Demands of these 

students are not sufficiently supported by the Department of Specialized Support.       

 

Keywords: Down syndrome, Learning, Pedagogical assessment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Ingressei na área da educação especial após minha formação em Pedagogia, em 1999, e 

durante muitos anos trabalhei com alunos com deficiência mental em oficinas de estimulação 

de leitura e escrita e outros conteúdos da matriz curricular do Ensino Fundamental I, bem co-

mo em salas multisseriadas em escolas estaduais e instituições privadas. Com muita frequência 

recebia em sala de aula alunos com síndrome de Down, oriundos do ensino regular, com histó-

rico escolar correspondente ao Ensino Fundamental II; entretanto, ao serem avaliados, não 

apresentavam conhecimentos compatíveis com a série frequentada. Assim, no decorrer de mi-

nha prática profissional, deparava-me com expectativas de pais e da gestão escolar em torno da 

aprendizagem desses alunos sem, contudo, poder trabalhar com o conteúdo escolar correspon-

dente às séries indicadas em seus respectivos históricos escolares, fato esse gerador de muita 

angústia e frustração para mim. 

Lutando com tais expectativas, muitas vezes geradas pela negação das condições de a-

prendizagens dos alunos, e acreditando que deveria ser realizado um trabalho coerente com tais 

condições, procurava propor intervenções pedagógicas a partir das potencialidades por eles 

apresentadas e, principalmente, do que se mostrava significativo para o aluno.  

Busquei constantemente trocar experiências com outras professoras em seminários, con-

gressos, cursos de especialização e, para o meu desassossego, deparava-me com professores 

que relatavam as mesmas angústias, frustrações e questionamentos: como os alunos haviam 

chegado à 5ª, 6ª ou 7ª séries se, na maioria dos casos, não apresentavam domínio de conceitos 

das séries iniciais do Ensino Fundamental I? Como acontecia a progressão continuada na esco-

la regular? A partir de qual avaliação a professora organiza suas intervenções? 

Procurando respostas, ainda que parciais, para tais questões, busquei o Mestrado em Dis-

túrbios do Desenvolvimento, acreditando poder realizar um trabalho reflexivo sobre o processo 

de inclusão desses alunos, especialmente no que se refere à sua aprendizagem escolar. Assim, 

a presente pesquisa, circunscrita ao campo educacional, tem por tema a aprendizagem de alu-

nos com síndrome de Down que se encontram matriculados no Ensino Fundamental I da rede 

regular de ensino.  

A escolha por direcionar esta pesquisa a alunos com síndrome de Down matriculados na 

rede regular de ensino se deu em função de alguns condicionantes. O primeiro, pelo fato de 
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essa síndrome ser de causa genética, cursando com deficiência mental em diferentes níveis de 

severidade e com características fenotípicas de fácil identificação; em segundo lugar, pela sua 

presença cada vez mais frequente nas escolas regulares, posto que atinge aproximadamente 

18% do total de pessoas com deficiência mental (MOREIRA et al., 2000), e pelos transtornos 

que poderão se manifestar no decorrer do desenvolvimento, como problemas de atenção, pro-

blemas sociais, comportamentos de quebra às regras, isolamento, problemas afetivos, dentre 

outros (FIEDLER, 2005; ADAMS et al., 2008), fato que demanda conhecimento técnico-

científico específico por parte dos professores e gestores educacionais para que se possam es-

tabelecer estratégias de ação pedagógica. Neste sentido, o Programa de Pós-Graduação em 

Distúrbios do Desenvolvimento, por mim cursado, estabeleceu como meta prioritária estudos 

dirigidos a esse contingente de alunos matriculados nas diferentes modalidades de educação, 

no Município de Barueri, na Grande São Paulo, sendo esta uma das primeiras pesquisas desen-

volvidas neste âmbito. 

Assim, a presente pesquisa foi desenvolvida no referido município por contar, também, 

com alguns aspectos condicionantes, tais como: a) haver um campus da Universidade Presbi-

teriana Mackenzie, com cursos superiores de Fisioterapia e Educação Física no Município de 

Barueri (Campus Tamboré), o que tem gerado diversas parcerias com órgãos públicos muni-

cipais; b) estar localizado na zona oeste da região metropolitana da Grande São Paulo, a uma 

distância de 26,5 quilômetros do marco zero de São Paulo, portanto muito próxima à localiza-

ção da Universidade Presbiteriana Mackenzie (Campus São Paulo); c) ter toda a população 

concentrada em zona urbana, não possuindo zona rural, facilitando o acesso dessa população à 

educação básica; d) apresentar duas modalidades de atendimento educacional aos alunos com 

deficiência e/ou com transtornos globais do desenvolvimento, ou seja, uma modalidade de 

educação especial na Escola Especial Municipal e uma modalidade de educação inclusiva no 

ensino regular, permitindo o desenvolvimento de pesquisas comparativas; e) ter 45.529 alunos 

matriculados no Ensino Fundamental e, dentre esses, cerca de 1.201 alunos com algum tipo de 

deficiência e/ou transtorno global de desenvolvimento, segundo informações obtidas na Se-

cretaria Municipal de Educação de Barueri. 

Frente ao exposto e em consonância com as questões que me levaram a buscar o mes-

trado, estabelecemos como objetivos desta pesquisa: traçar o perfil dos alunos com síndrome 

de Down do Ensino Fundamental I, especificamente quanto aos seus processos de aprendiza-

gem, elegendo a alfabetização como indicador de resultados de ações pedagógicas diferencia-

das por parte das escolas regulares integrantes da Rede Municipal de Educação de Barueri. 
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Cabe esclarecer que o nosso objeto de estudo não é a alfabetização em si, compreendida 

como pré-condição para o acesso a outros saberes escolares, mas o processo de escolarização 

de alunos com síndrome de Down, nos espaços das salas de aulas regulares. Desse modo, em 

consonância com o objetivo acima, elegemos como objetivos específicos: a) identificar e ma-

pear a demanda de alunos com síndrome de Down atendidos pela Rede Municipal de Educa-

ção de Barueri; b) analisar os prontuários pedagógicos dos alunos assim identificados cursan-

tes do Ensino Fundamental I, a fim de levantarmos dados sobre a evolução de suas aprendiza-

gens, em especial a alfabetização; c) investigar o papel das avaliações de desempenho da Re-

de e o das avaliações pedagógicas dos alunos com deficiência, no que toca às ações posterio-

res integrantes da política municipal de inclusão dos alunos com deficiência, especialmente a 

deficiência mental. 

E espera-se, assim, que esta investigação forneça elementos para refletir sobre a política 

municipal de inclusão dos alunos com deficiência – síndrome de Down, no âmbito das ações 

da própria Secretaria e daquelas presentes no cotidiano das escolas de sua Rede. Reflexões 

essas que, almejamos, possam ser compartilhadas com os profissionais da educação do muni-

cípio, tornando efetiva a parceria entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Secretaria 

Municipal de Barueri, SP, materializando, desta forma, uma das funções da Universidade, 

qual seja, estender suas ações à comunidade.  
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2. PERCURSO TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo apresentamos o caminho teórico percorrido para construção das bases o-

rientadoras deste trabalho, enfocando aspectos gerais da síndrome de Down, questões referen-

tes à Educação Inclusiva, Serviços de Apoio Especializados e Avaliação da Aprendizagem. 

 

2.1 SÍNDROME DE DOWN: ASPECTOS GERAIS  

 

No século XIX surgiram os primeiros trabalhos científicos sobre a síndrome de Down. 

John Langdon Down, em 1866, publicou um artigo que descrevia algumas características da 

doença e seu trabalho ajudou a difundir o conceito da síndrome de Down como uma entidade 

clínica peculiar e a diferenciá-lo do hipotireoidismo congênito ou cretinismo, condição bas-

tante frequente naqueles dias (SCHWARTZMAN, 1999). 

Decorrente de um erro genético presente no momento da concepção ou imediatamente 

após, a síndrome de Down é geralmente identificada ao nascimento. A incidência estimada é 

de um em cada 800 a 1.000 nascidos vivos, e a prevalência, de um em cada 2.000 a 3.000 

habitantes. Cabe esclarecer que incidência é a quantidade de indivíduos afetados por uma de-

terminada doença por número de nascidos; prevalência é a quantidade de indivíduos que apre-

sentam uma determinada doença por número de habitantes. 

A síndrome de Down é caracterizada pela presença adicional de um autossomo 21 e é a 

principal causa genética da deficiência mental. É uma doença cujo quadro clínico global deve 

ser explicado por um desequilíbrio na constituição cromossômica (no caso, a presença de um 

cromossomo 21 extra), caracterizando, assim, uma trissomia 21 (BRUNONI, 1999, p. 32). 

Meninos com síndrome de Down apresentam cariótipo 47, XY, +21, e as meninas apre-

sentam cariótipo 47, XX, +21. Em alguns poucos casos, também foi constatada a ocorrência 

da anomalia por translocação no cromossomo 21 ou mosaicismo. A ciência comprovou que 

essa anomalia aumenta à medida que a idade materna também aumenta.  
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Schwartzman (1999) aponta que em neonatos a presença de pelo menos seis dentre os 

dez sinais cardinais justifica o diagnóstico clínico da síndrome de Down, conforme o que se-

gue: 

 

 

Quadro 1. Os dez sinais cardinais da síndrome de Down no neonato. 

Sinais no período neonatal Frequência (%) em crianças afetadas 

Reflexo de Moro hipoativo 85 

Hipotonia 80 

Face com perfil achatado 90 

Fissuras palpebrais com inclinação para cima 80 

Orelhas pequenas, arredondadas e displásicas 60 

Excesso de pele na nuca 80 

Prega palmar única 45 

Hiperextensão das grandes articulações 80 

Pélvis com anormalidades morfológicas ao Raio-X  70 

Hipoplasia da falange média do 5º dedo 60 

Fonte: Schwartzman,1999. Modificado de Hall, 1966. 

 

 

O indivíduo com síndrome de Down apresenta várias alterações estruturais e funcionais, 

apontadas por Schwartzman (1999), como alterações oftalmológicas, auditivas, gastrointesti-

nais, cardiovasculares, respiratórias e pulmonares; alterações da cavidade oral; alterações en-

docrinológicas, com percentis mais baixos no que se refere à altura e peso; redução nos níveis 

do hormônio de crescimento; alterações da tireóide; tendência para o excesso de peso; altera-

ções neurológicas, dentre outras. A criança com síndrome de Down apresenta acentuada hipo-

tonia muscular, o que contribui para o atraso no desenvolvimento motor, afetando em especial 

os órgãos fonoarticulatórios.  

Com relação ao desenvolvimento cognitivo, o bebê com síndrome de Down apresenta 

atraso para realizar atividades de exploração do ambiente. Segundo Dunst (1990 apud SCH-

WARTZMAN, 1999), essas crianças passam pelos mesmos períodos sensório-motores e na 

mesma sequência que a observada nas crianças normais, porém de forma mais lenta. Em rela-

ção ao desenvolvimento social e emocional, apresentam atraso de aproximadamente um mês 

em relação aos bebês normais. 
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O atraso maior no desenvolvimento acontece na área da linguagem. A criança com sín-

drome de Down emite as primeiras palavras com quatro meses de atraso em relação à criança 

normal. O processo de aquisição de frases se dá da mesma maneira que o da criança normal, 

iniciando com palavras soltas, e emitindo as primeiras frases utilizando-se de duas palavras; 

entretanto, após essa fase, apresentam dificuldades crescentes na aquisição das regras grama-

ticais e na construção de sentenças, podendo apresentar dificuldades articulatórias que persis-

tem na vida adulta. 

Carter-Young e Kramer (1991 apud SCHWARTZMAN, 1999) demonstraram que a 

linguagem receptiva era tanto mais comprometida quanto mais velho o indivíduo, enquanto a 

linguagem expressiva não se relacionava diretamente com a idade. 

Emprega-se à pessoa com síndrome de Down concepções estereotipadas quanto ao seu 

desenvolvimento cognitivo, o que origina perspectivas subjulgadoras quanto ao seu desenvol-

vimento. Em revisão bibliográfica, Bissoto (2005) traz relevantes investigações realizadas na 

Inglaterra e nos Estados Unidos, a partir da década de 1990, sobre o desenvolvimento cogniti-

vo da criança com síndrome de Down, e discorre sobre os impactos que os resultados dessas 

investigações podem ter sobre seu processo de aprendizagem, tanto em termos de elaboração 

de recursos e metodologias educacionais, quanto em termos de compreensão das especificida-

des desse processo. Neste estudo, Bissoto apontou uma pesquisa realizada por Buckley e Bird 

(1994), que apresentaram várias características quanto ao desenvolvimento cognitivo e lin-

guístico da criança com síndrome de Down em seus primeiros cinco anos de vida, como: atra-

so no desenvolvimento da linguagem, menor reconhecimento das regras gramaticais e sintáti-

cas da língua, bem como as dificuldades na produção da fala (apresentando vocabulário mais 

reduzido), o que faz com que essas crianças não consigam se expressar na mesma medida em 

que compreendem o que é falado, levando-as a serem subestimadas em termos de desenvol-

vimento cognitivo. Essas alterações linguísticas poderão afetar o desenvolvimento de outras 

habilidades cognitivas, dado que há dificuldades no uso de recursos da linguagem para pensar, 

raciocinar e relembrar informações; sua memória auditiva de curto-prazo é mais breves, o que 

dificulta o acompanhamento de instruções faladas, especialmente se elas envolvem múltiplas 

informações. Essa dificuldade pode ser minimizada se as instruções forem acompanhadas por 

gestos ou figuras que se refiram às instruções dadas. Apresentam habilidades de processamen-

to e de memória visual mais desenvolvidas do que as de processamento e de memória auditi-

vas; assim, podem se beneficiar de recursos de ensino que utilizem suporte visual para traba-

lhar as informações. Assim sendo, é imprescindível que lhes sejam dadas oportunidades de 
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mostrar que compreendem o que lhes foi dito/ensinado, mesmo que isso seja feito através de 

respostas motoras, como apontar e gesticular, se ela não for capaz de fazê-lo exclusivamente 

de forma oralizada. 

Bissoto (2005) aponta, ainda, outras considerações quanto aos processos cognitivos das 

crianças com síndrome de Down, relacionadas aos estilos de aprendizagem e à motivação para 

o aprendizado, encontradas em Wishart (1996; 2001), que observou evidências de três caracte-

rísticas centrais nos processos espontâneos de aprendizagem dessas crianças, como o uso de 

estratégias de “fuga”, quando confrontadas com a aprendizagem de novas habilidades; relu-

tância para tomar iniciativas em situações de aprendizagem; e má utilização de habilidades 

sociais (atitudes para “chamar a atenção”, como afastamento ou retraimento) em situações de 

solicitações cognitivas mais complexas. 

Após análise de vários estudos, Bissoto (2005) conclui que o desenvolvimento do indi-

víduo com síndrome de Down, como o de qualquer outra pessoa, resulta de influências sociais, 

culturais e genéticas, incluindo-se aí as expectativas em relação às suas potencialidades e ca-

pacidades e os aspectos afetivo-emocionais da aprendizagem. Muito embora apresentem ca-

racterísticas peculiares de desenvolvimento, isso não se constitui numa uniformidade que pos-

sibilite predizer comportamentos e potencialidades. A ação educacional adotada em relação à 

pessoa com síndrome de Down deve levar em consideração a concepção de que há necessida-

des educacionais próprias de aprendizagem, que cada um possui um processo de desenvolvi-

mento particular, fruto de condições genéticas e sócio-históricas próprias. As ações educativas 

devem ser investigadas, reconhecidas e trabalhadas por meio de técnicas apropriadas, sendo 

importante a adoção de uma diversidade de recursos instrucionais de maneira a propiciar que 

as informações sejam mais efetivamente compreendidas/interpretadas.  

Em outra pesquisa foi desenvolvida por Silvia e Kleinhans (2006) com o intuito de a-

bordar e discutir algumas das descobertas relacionadas aos processos cognitivos na síndrome 

de Down, procurando evidenciar a importância da plasticidade cerebral no desenvolvimento e 

na aquisição da aprendizagem. Elas apresentam a plasticidade cerebral como uma denomina-

ção utilizada para referenciar a capacidade adaptativa do sistema nervoso central; como uma 

habilidade para modificar sua organização estrutural e funcional, uma propriedade do sistema 

nervoso que permite o desenvolvimento e alterações estruturais em resposta à experiência e 

como adaptação a condições mutantes e a estímulos repetidos. Destacam a importância de 

uma estimulação bem estruturada, tendo como objetivo minimizar as dificuldades e evidenci-

ar a possibilidade de plasticidade; que condições ambientais e familiares estão relacionadas 
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com o desenvolvimento global do indivíduo; e que as interações vivenciadas podem promover 

a capacidade de interações do sistema nervoso decorrentes das experiências e demandas am-

bientais. Em suas conclusões apontam que o conceito de plasticidade sugere a possibilidade 

de substituir uma função exercida por uma área lesada do cérebro por outra não lesada ou 

menos lesada. Pesquisas mostraram que há diferenças entre um sujeito com síndrome de 

Down e outro, tanto na intensidade como na área lesada, e que um trabalho de estimulação 

dos processos cognitivos realizado de maneira adequada, nos primeiros anos de vida, pode 

promover significativas modificações qualitativas no desenvolvimento. O desenvolvimento da 

pessoa com síndrome de Down se dará em resposta ao ambiente, se ele for solicitador, promo-

tor de autonomia e de diferentes possibilidades de descobertas de seu potencial. É esperado 

que as atividades sejam programadas visando envolver as áreas em que o aluno apresenta 

maior potencial, a fim de que perceba que pode realizar determinadas tarefas com êxito. Des-

se modo, acredita-se que haverá satisfação e maior motivação para enfrentar aquelas áreas em 

que apresenta maior dificuldade. 

Estudo realizado por Mancini et al. (2003) na Universidade Federal de Minas Gerais, 

com o objetivo de comparar o desempenho funcional de crianças com síndrome de Down 

(SD) e de crianças normais (DN), de 2 e 5 anos de idade, foi desenvolvido com 40 crianças 

(20 SD e 20 DN) que foram avaliadas pelo teste funcional PEDI, que quantifica o desempe-

nho infantil (habilidades e independência) em três áreas: autocuidado, mobilidade e função 

social. Análise de variância fatorial foi utilizada para comparar as médias dos grupos e testar 

fatores de interação idade versus patologia. Nos resultados dessa pesquisa observou-se que, 

apesar de diferenças nos desempenhos de crianças dos grupos SD e DN, essas diferenças não 

permanecem constante ao longo do desenvolvimento. A diferença entre os grupos se apresen-

ta mais evidente aos dois anos de idade, e em algumas funções cognitivas a diferença é menos 

evidente aos cincos anos de idade. O atraso apresentado pela criança com SD sofre influência 

da idade e, portanto, não deve ser entendido de forma linear. 

Pode-se pensar, então, que a aprendizagem de crianças com síndrome de Down depende 

de procedimentos e técnicas pedagógicas capazes de tornar o aprendizado significativo e, con-

sequentemente, mais efetivo o seu desenvolvimento.  

Estudos sobre o desenvolvimento infantil indicam que, no momento do ingresso escolar, 

todas as crianças, com deficiência ou não, estão em plena fase de desenvolvimento e cresci-

mento, sendo esse processo singular a cada uma, que apresenta suas próprias capacidades de 

desempenho e seu próprio tempo de maturidade.  
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A maioria dos alunos, ao ingressar na escola, necessita do apoio dos pais e do acolhi-

mento dos professores para vencer a fase de adaptação, e acolher significa oferecer um ambi-

ente estimulador e encorajador para a exploração do mundo à sua volta. Estudos comprovam 

que crianças com deficiência que tiveram experiências positivas nos primeiros anos escolares 

lidam melhor com a rotina escolar, pois desfrutaram de uma educação voltada ao desenvolvi-

mento de sua independência. Segundo Pueschel (1995), o sucesso de seus esforços dependerá 

grandemente das experiências prévias em casa, durante os anos anteriores ou a vivência na 

pré-escola.  

Buckley e Sacks (1987 apud SCHWARTZMAN,1999) estudaram 90 pacientes com 

síndrome de Down com idades variando entre 11 e 17 anos, e verificaram que poucos tinham 

leitura e escrita útil ou facilidade para lidar com números ou dinheiro. Vale dizer que os paci-

entes estudados nessa amostra nasceram entre 1967 e 1974 e não tiveram os benefícios dos 

programas de intervenção essencial, denominada de estimulação precoce, que começaram a 

ser difundidos em anos posteriores.  

Vários estudos apontam a importância de uma intervenção pedagógica eficiente para o 

desenvolvimento da alfabetização do aluno com síndrome de Down, dentre os quais se desta-

ca um projeto desenvolvido no Centro de Estudos de Educação e Saúde (CEES) na Unesp de 

Marília, no qual Oliveira (2004-2006) teve como objetivo realizar um estudo sobre o processo 

do desenvolvimento da escrita em crianças com a síndrome, na faixa etária de 8 a 12 anos de 

idade, em diferentes situações de escolarização: três matriculados no ensino comum e três 

frequentando classe especial para alunos com deficiência mental. O procedimento de pesquisa 

envolveu a realização de intervenções pedagógicas semanais, durante três horas, a partir do 

enfoque histórico-cultural, utilizando-se de atividades significativas, programadas junto com 

as crianças na perspectiva do processo de mediação, pela ação pedagógica e pela interlocução 

dialógica com os colegas no processo de aquisição da escrita. Essa pesquisa apresentou resul-

tados positivos após as intervenções, o que nos faz refletir sobre a adequação das atividades 

oferecidas ao aluno com síndrome de Down e a metodologia de ensino adotada. A análise dos 

dados mostrou que o envolvimento das crianças com o processo de escrita se ampliou signifi-

cativamente, e pôde-se observar uma aproximação com o código linguístico. Observaram, 

também, avanços nas representações gráficas e nas tentativas individuais de escrita.  

No mesmo CEES da Unesp de Marília, Silva e Oliveira (2006) realizaram outra pesqui-

sa com o objetivo de oferecer suporte pedagógico especializado, em contextos significativos, 

a dois adolescentes com síndrome de Down, sendo um com 11 e outro com 13 anos de idade, 
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em fase de aquisição da leitura e escrita, ambos matriculados em escolas do Ensino Funda-

mental. A pesquisa visou elencar, como atividade principal para a apreensão da linguagem 

escrita de forma significativa, a elaboração e a confecção de uma revista pelos próprios alu-

nos. Por estarem em processo de alfabetização, a aquisição da escrita ocorreu mediante o uso 

de fichas de palavras, sílabas e letras que deram suporte às diferentes hipóteses de escrita dos 

alunos. Após as intervenções, Silva e Oliveira (2006) apresentaram como resultados: a) a vi-

sibilidade do interesse e mudança no ato de ler e escrever, tendo sido visível o envolvimento e 

o desenvolvimento dos alunos durante os atendimentos; b) quanto à questão pedagógica, foi 

notável o progresso dos alunos na aprendizagem da escrita, uma vez que ambos avançaram 

nos níveis de alfabetização. 

Outro estudo, realizado por Cardoso-Martins et al. (2006), teve por objetivo investigar 

as estratégias que indivíduos com síndrome de Down utilizam para aprender a ler palavras no 

início da aprendizagem da leitura. Participaram desse estudo 25 indivíduos com síndrome de 

Down (14 do sexo masculino e 11 do sexo feminino), matriculados em escolas que atendem 

crianças e adolescentes com desordens do desenvolvimento; nenhum apresentava déficit sen-

sorial sério. Apesar de suas dificuldades fonológicas, os participantes do estudo se mostraram 

capazes de utilizar seus conhecimentos do nome das letras para aprender a ler pelo processa-

mento de relações letra-som nas palavras. Com efeito, esse conhecimento pareceu interferir de 

maneira negativa com a aprendizagem das grafias visuais. O estudo também sugeriu que a 

habilidade de processar relações letra-som nas palavras pode ser indispensável para que indi-

víduos com síndrome de Down aprendam a ler. Independentemente do seu conhecimento do 

nome das letras, os indivíduos com síndrome de Down apresentaram desempenho muito po-

bre com as grafias visuais, em que as letras não simbolizavam sons. Com exceção de um úni-

co indivíduo, nenhum outro aluno, com ou sem conhecimento das letras, atingiu o critério de 

aprendizagem com as grafias visuais. Os resultados dessa pesquisa apontam implicações teó-

ricas e práticas importantes, quais sejam, programas de leitura para crianças com síndrome de 

Down devem basear-se na instrução das relações entre as letras e os sons. Do ponto de vista 

teórico, os resultados sugerem que, independentemente da presença ou não de dificuldades 

fonológicas, o conhecimento das relações entre as letras e os sons é essencial para o progresso 

na aprendizagem da leitura em um sistema de escrita alfabético. Segundo os autores, tais re-

sultados suportam, portanto, a hipótese de que o conhecimento do nome das letras incita os 

indivíduos a aprender a ler através do processamento de relações letra-som nas palavras. A 
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razão para isso é que a utilização de pistas visofonológicas possibilita uma leitura muito mais 

acurada do que a utilização de pistas puramente visuais.  

Nesse contexto, a avaliação da criança com síndrome de Down no momento de ingresso 

à escola é de suma importância, pois permite a identificação de suas reais necessidades e pos-

sibilita o conhecimento de seus processos de aprendizagem (o que sabe e como sabe, o que 

não sabe, suas atitudes, seus interesses e motivações). A partir da avaliação inicial da criança, 

realizada pela equipe da escola, conforme determinação legal, o professor da criança com 

síndrome de Down poderá planejar as adaptações necessárias e propor alterações curriculares 

específicas para o cumprimento de um trabalho pedagógico, na perspectiva de uma inclusão 

escolar.  

Nessa direção, Omote (1996) nos apresenta a importância da estimulação adequada e do 

meio, quando diz que, para entender o que é deficiência, não basta olhar para aqueles que são 

considerados deficientes, mas deve-se olhar para o contexto no qual alguém é identificado e 

tratado como deficiente.  

Assim, também, entendemos, e nessa perspectiva é que gostaríamos que a inclusão de 

alunos com deficiência fosse praticada em nossas escolas. 

 

2.2 EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: FACES DA MESMA MOEDA 

  

A história da educação se desenvolve e se modifica simultaneamente à história da soci-

edade, sustentada por pilares como a política, a economia e a estrutura social. Assim, em nos-

so país, em meados da década de 1980, com o fim da ditadura militar, o papel da escola teve 

que ser repensado. No período da ditadura militar, era considerado apenas como um dos prin-

cipais aparelhos ideológicos do Estado e das elites dominantes para manutenção e/ou manipu-

lação dos ideários sociais. Nessa direção nos encontramos com a posição de Bittencourt 

(2003), ao falar sobre a premência de se repensar a escola e seu ensino, uma vez que esta ins-

tituição, “organizada pelas e para as elites burguesas, era totalmente ineficiente para atender a 

pluralidade de sujeitos provenientes de outros setores sociais, heterogêneos do ponto de vista 

econômico, social, étnico e cultural” (p. 11). 

Superado o regime autoritário e com a conquista de um Estado democrático de Direito, 

a educação brasileira foi ampliando o acesso escolar das crianças e adolescentes, independen-
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temente de sua origem étnica, racial, social, econômica ou qualquer outra condição, inclusive 

aquelas que apresentam deficiência.  

A partir da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 

1990, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, nossas crianças e adoles-

centes conquistaram direitos sociais e fundamentais. Nessa direção se espera que a escola 

possa se tornar em espaço privilegiado para a conquista de educação de qualidade para todos, 

compreendendo-a, como bem definido por Prieto (2006, p. 55), como “processo de desenvol-

vimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visan-

do à sua melhor integração individual e social”.  

Nas palavras de Mazzotta (1987), a educação “tem como princípio fundamental a capa-

cidade de crescimento do ser humano, que é ilimitada quanto a qualquer tentativa de previsão”. 

Ainda na trilha de Mazzotta, encontramo-nos com Illich (1973 apud MAZZOTTA, 1987) que 

nos fala sobre os três princípios de um bom sistema educacional: a) dar a todos que queiram 

aprender acesso aos recursos disponíveis, em qualquer época de suas vidas; b) capacitar todos 

os que queiram partilhar o que sabem a encontrar os que queiram aprender algo deles e; c) dar 

oportunidade a todos os que queiram tornar público um assunto a que tenham possibilidade de 

que seu desafio seja conhecido. Tal sistema requer a aplicação de garantias constitucionais à 

educação (p. 36).  

Hoje, com tantos anos passados desde as palavras de Illich (1973), podemos dizer que 

conquistamos garantias constitucionais suficientes para atingir todos os objetivos da educação 

brasileira, dentro dos princípios que os regem; entretanto, em medida contrária, temos um sis-

tema educacional que, ainda, não foi suficientemente capaz de concretizar tais garantias consti-

tucionais. 

A escola, como uma das instituições mais importantes para a formação do homem nas 

sociedades letradas, tem como função primordial o preparo do cidadão para participação ativa 

na sociedade, pela via da apropriação do conhecimento produzido e sistematizado, responsá-

vel pela apreensão da cultura escrita, sendo para muitos, ou melhor, para a maioria das crian-

ças do nosso país o único espaço onde esse conhecimento pode ser acessado.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997), a prática edu-

cativa que acontece na escola se diferencia de outras práticas educativas, como aquelas vivi-

das na família, no trabalho, na mídia, no lazer e nas demais formas de convívio social, por se 
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constituir numa ação institucional, sistemática e planejada durante um período contínuo e ex-

tenso de tempo. Esse documento assim expressa esta idéia: 

 

A escola, ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar com competência e 

dignidade na sociedade, buscará eleger, como objeto de ensino, conteúdos que estejam em con-

sonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico, cuja aprendizagem e 

assimilação são as consideradas essenciais para que os alunos possam exercer seus direitos e 

deveres. Para tanto ainda é necessário que a instituição escolar garanta um conjunto de práticas 

planejadas com o propósito de contribuir para que os alunos se apropriem dos conteúdos de 

maneira crítica e construtiva. (BRASIL, 1997, p. 34). 

 

A escola é um complexo sistematizado de troca de conhecimentos regido pelo currículo, 

documento determinante de suas funções, e definido por George S. Tonkins (1986 apud GO-

ODSON, 1999, p. 117) como: 

 

(...) caracteristicamente constituído em nossa era por uma série de documentos que cobrem va-

riados assuntos e diversos níveis, junto com a formação de tudo – “metas e objetivos”, conjun-

tos e roteiros – que, por assim dizer, constitui as normas, regulamentos e princípios que orien-

tam o que deve ser lecionado.  

 

Nas adaptações curriculares propostas pelos PCNs (BRASIL, 1998) se conceitua o cur-

rículo a partir da concepção de que ele exprime e busca concretizar as intenções dos sistemas 

educacionais, sendo construído a partir do projeto pedagógico da escola, viabilizando a sua 

operacionalização, orientando as atividades educativas, podendo ser visto como um guia suge-

rido sobre o que, quando e como ensinar; o que, como e quando avaliar.  

É parte essencial da função da escola garantir a aprendizagem necessária para o indiví-

duo organizar, interpretar e explorar as relações com a sociedade, com o mundo exterior. É 

através desse conhecimento que o indivíduo exercita sua cidadania, se torna capaz de compre-

ender e interpretar a realidade. Segundo Young (2007), a escola é a instituição capaz de 

transmitir conhecimento independente do contexto, ou seja, conhecimento que independe do 

cotidiano para ser adquirido; é o conhecimento teórico desenvolvido para fornecer generaliza-

ções e buscar a universalidade. Esse tipo de conhecimento que fornece uma base para se fazer 

julgamentos é o que o autor chama de conhecimento poderoso, conhecimento esse que, num 
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primeiro momento, pode parecer ser transmitido de maneira descontextualizada e, num se-

gundo momento, pode ser fundamental para o indivíduo estabelecer suas relações sociais.  

A escola vem para complementar o conhecimento que a criança adquiriu antes dela, e 

são essas aquisições que ocorreram antes ou ocorrerão concomitantemente às da escola que 

contextualizam os conhecimentos específicos que o indivíduo necessita para desempenhar 

suas diferentes funções sociais, pois toda interação se dá a partir de uma troca de saberes recí-

procos.  

Para Vygotsky,  

 

[...] o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em 

movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 

acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvol-

vimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas. 

(VYGOTSKY, 1989, p. 101). 

 

Desenvolvimento e a aprendizagem estão ligados. O indivíduo se desenvolve quando 

aprende. E é nessa engrenagem que a escola se faz essencial e que a cultura escolar representa 

a ponte capaz de arremessar o indivíduo para o mundo. E, pra nós, é assim que a inclusão so-

cial de todos os alunos deveria ser interpretada. 

Para Juliá, cultura escolar é caracterizada como 

 

Um conjunto de normas que definem os saberes a serem ensinados e de condutas a serem in-

culcadas e um conjunto de práticas que permitem a transmissão destes saberes e a incorporação 

desses comportamentos, normas e práticas ordenadas de acordo com as finalidades que podem 

variar segundo as épocas (religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIÁ, 

2001, p. 10). 

 

Partindo da premissa de que cabe à escola transmitir conhecimentos específicos e siste-

matizados e determinar as múltiplas competências que serão construídas por cada aluno, entre 

elas a cultura escrita, além de favorecer a interação socializadora entre os indivíduos, o siste-

ma educacional brasileiro conta, desde 1997, com os PCNs (BRASIL, 1997), que têm como 

função subsidiar e orientar a elaboração curricular, servindo de referência na construção dos 
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projetos educativos das escolas brasileiras; o currículo associa-se a identidade da escola, à sua 

organização e funcionamento e ao papel que exerce a partir das expectativas e demandas da 

sociedade em que se insere. Esse documento, 

 

... focaliza o currículo como ferramenta básica da escolarização; busca dimensionar o sentido e 

o alcance que se pretende dar às adaptações curriculares como estratégias e critérios de atuação 

docente; e admite decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras pe-

culiares de os alunos aprenderem, considerando que o processo de ensino-aprendizagem pres-

supõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola. (p. 15). 

 

Sabemos que os PCNs não se traduzem em diretrizes obrigatórias, posto que se consti-

tuem em eixo norteador na elaboração das propostas curriculares próprias das escolas. Nesses 

estão expressas as necessidades dos conteúdos a serem trabalhados nos respectivos anos leti-

vos, assim como os objetivos a serem alcançados.  

O Sistema Nacional de Educação, ao mesmo tempo em que disponibiliza para as escolas 

esse material, precisa legitimá-lo, e o modo de legitimar os conhecimentos adquiridos pelos 

alunos deveria ser pela via da avaliação contínua do processo de aprendizagem e do desen-

volvimento do alunado. 

 

2.2.1 A Face da Educação Inclusiva 

 

A educação para todos vem sendo discutida há tempos, e os direitos das pessoas com de-

ficiência estão incorporados em nossa legislação antes mesmo da Constituição Federal de 1988 

que, no inciso III do Art. 208, faz referência expressa ao “atendimento educacional especiali-

zado aos portadores de deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino”.  

Nessa Constituição estão previstos aos alunos com necessidades educacionais especiais 

a garantia de educação e o atendimento educacional especializado. Segundo a Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 1996), encontra-se expresso no Art. 5º que: 

 

O acesso ao Ensino Fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo 

de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidades de classe ou outra legal-

mente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. 
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Em seu Art. 2º, expressa que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno de-

senvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho. Sendo apontada como dever do Estado, será promovida pelo sistema educacional 

público, garantindo em seu Art. 5º o acesso ao Ensino Fundamental como direito público sub-

jetivo, podendo qualquer cidadão acionar o Poder Público para exigi-lo.  

Cabe assinalar o disposto na Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, que 

institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e garante o aces-

so a todos os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais com início na educa-

ção infantil, nas creches e pré-escolas, assegurando as condições necessárias para uma educa-

ção de qualidade para todos. Em seu Art. 3º define educação especial como modalidade da 

educação escolar, entendendo-a como: 

 

[...] um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e 

serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, su-

plementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 

educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apre-

sentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação bá-

sica. 

 

Tal Resolução, em seu Art. 5º, define os educandos com necessidades educacionais es-

peciais como aqueles que apresentam: a) dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limita-

ções no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curri-

culares, compreendidas em dois grupos: aquelas não vinculadas a uma causa orgânica especí-

fica e aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências; b) dificuldades 

de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de 

linguagens e códigos aplicáveis; c) altas habilidades/superdotação, ou grande facilidade de 

aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 

A garantia de acesso à educação, como direito fundamental, público e subjetivo da pes-

soa, na modalidade especial, encontra-se, também, expressa na Deliberação 68/2007 do Con-

selho Estadual de Educação de São Paulo. A modalidade especial nessa deliberação é definida 

como um processo que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados insti-

tucionalmente para apoiar, complementar, suplementar o ensino regular, bem como, em casos 
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excepcionais, para substituí-lo, oferecendo “atendimento educacional especializado a crianças 

e jovens, cuja gravidade da deficiência ou do distúrbio do desenvolvimento imprima limita-

ções severas às suas atividades de vida diária e comprometam seriamente sua possibilidade de 

acesso ao currículo da escola de ensino regular”. 

A escola inclusiva deve acolher todos os cidadãos independentemente da raça, do nível 

social ou econômico, garantindo a todos educação de qualidade. Mendes (2201) aponta que “a 

idéia da inclusão se fundamenta numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade na vida 

em sociedade”, o que significa a garantia de acesso de todos a todas as oportunidades, inde-

pendentemente das peculiaridades de cada indivíduo no grupo social (p. 28). 

Nesse processo de democratização educacional, a escola precisou adaptar seu currículo 

às novas exigências, sempre com o intuito de resgatar as leis que favorecem o indivíduo dife-

rente, para auxiliar na transformação desses indivíduos em cidadãos conhecedores de seus 

direitos, direitos esses garantidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRA-

SIL, 1996), no Capítulo V – Da Educação Especial, Art. 58, ao apresentar a educação especial 

como a modalidade de educação escolar oferecida, preferencialmente na rede regular de ensi-

no, para educandos portadores de necessidades especiais, ressaltando no parágrafo 1º que 

“haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender 

às peculiaridades da clientela de educação especial”. Em seu parágrafo 2º expressa que “o 

atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre 

que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas 

classes comuns de ensino regular”. 

As garantias apontadas de acesso e atendimento educacional especializado demonstram 

a necessidade das instituições escolares de assumir com responsabilidade e competência o 

atendimento de cada aluno com sua singular individualidade, o que lhes demanda reestrutura-

ção e organização que possam, de modo eficiente, atender a todos, embora saibamos das mui-

tas barreiras presentes em nossas instituições. Nessa direção Prieto nos fala com assertividade 

dessa dificuldade institucional: 

 

As instituições escolares, ao reproduzirem constantemente o modelo tradicional, não têm de-

monstrado condições de responder aos desafios da inclusão social e do acolhimento às diferen-

ças nem de promover aprendizagens necessárias à vida em sociedade, particularmente nas so-

ciedades complexas do século XXI. (PRIETO, 2006, p. 33). 
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A política educacional brasileira tem centralizado nos municípios a responsabilidade 

pedagógica pelo Ensino Fundamental. O Estado garante, por meio de legislações, o acesso de 

todos à educação e a consequente permanência, ao se comprometer com o atendimento espe-

cializado e investimentos pedagógicos, mas, infelizmente, não tem garantido melhor qualida-

de da educação, principalmente em relação aos alunos com necessidades educacionais especi-

ais. Atualmente o Governo federal tem se debruçado sobre a mensuração da qualidade do en-

sino que está sendo oferecido no país, por meio de avaliações externas. Nesse sentido, Prieto 

(2006) aponta que “é um dever não cumprido averiguar se, aos alunos com necessidades edu-

cacionais especiais, está sendo garantido, além do acesso à escola, o acesso à educação (...)”.   

Com relação à pessoa com síndrome de Down, o processo de inclusão escolar é, histori-

camente, marcado por uma trajetória de lutas contra a segregação e o preconceito. Apesar de 

sua inserção na escola ser garantida por lei, ainda existe muita resistência para que ela seja 

efetivada, como mostra o resultado da pesquisa desenvolvida por Duarte et al. (2006) na Uni-

versidade Estadual Paulista (Unesp) sobre inclusão escolar na rede pública do Ensino Funda-

mental na cidade de Araraquara, SP. Esta pesquisa teve como objetivo o estudo comparativo 

do número de alunos com síndrome de Down que se encontravam nas escolas da rede pública 

estadual do Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série) nos anos de 2002 e 2006, com o intuito de 

verificar o processo de evolução de matrículas desses alunos. Concluíram que não houve 

grande variação no número de alunos com síndrome de Down na rede, já que no ano de 2002 

havia apenas um aluno, e no ano de 2006 esse número subiu para quatro alunos com síndrome 

de Down matriculados em classe comum.  

Como vimos, a educação tem em seu cerne a inclusão e está fundamentada nos princí-

pios da igualdade e da equidade, longe da discriminação e do preconceito, apontando o direito 

da pessoa com deficiência ao acesso à educação no sistema de ensino regular. Entretanto, co-

mo aponta Kaufman (1993 apud HOFFMANN, 2003), “o papel das escolas em uma estrutura 

capitalista behaviorista é produzir trabalhadores que alimentam um sistema econômico desi-

gual”. É nesse espaço formador de sujeitos cada vez mais individualistas e competitivos que o 

indivíduo que apresenta alguma deficiência é rotulado como incapaz, sendo acolhido pela es-

cola a partir dessa concepção.  

Sabemos que a proclamada “escola para todos” pressupõe mudança de concepções dos 

profissionais envolvidos com a educação, sendo imprescindível investir na sua formação, em 

nível teórico e prático, a fim de que possam promover uma educação que possibilite minimi-
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zar os fatores que provocam desvantagens que se apresentam em relação a um aluno ou grupo 

diversificado submetido à sua intervenção.  

Dos profissionais da educação se espera, também, uma formação pessoal que envolva 

atitude favorável à aceitação da diferença. Entretanto, o preconceito se encontra, ainda, im-

pregnado na sociedade como um todo, não passando ao largo dos profissionais da educação. 

Em relação ao preconceito, em seus diferentes âmbitos, a sociedade em geral não enxerga 

uma pessoa com deficiência como pessoa, mas a reduz, sim, à sua deficiência ou incapacida-

de, sendo esse olhar um dos muitos aspectos da desvantagem social que cerca as pessoas com 

deficiência. Crochik (2006) nos diz que: 

 

[...] a pessoa portadora de Síndrome de Down é percebida dentro de um estereótipo como: in-

sociável, incapaz de aprender algo além de coisas elementares, inapta a desenvolver sentimen-

tos com os outros, agressiva, ou por demais inofensiva, incapaz de controlar os seus impulsos, 

incapaz de simbolização etc. (p. 20). 

 

2.2.2 Serviços de Apoio Pedagógico Especializado 

 

Assim como a educação para todos é garantida por lei desde a Constituição Federal de 

1988, igualmente estão nela garantidos, no inciso III do Art. 208, os serviços de apoio, expres-

so como atendimento educacional especializado, aos portadores de deficiências, preferencial-

mente na rede regular de ensino, como já mencionado. 

Nos PCNs: Adaptações Curriculares (Brasil, 1998), sistemas de apoio são definidos 

como: 

 

[...] recursos e estratégias que promovem o interesse e as capacidades da pessoa, bem como 

oportunidades de acesso a bens e serviços, informações e relações no ambiente em que vive. O 

apoio tende a favorecer a autonomia, a produtividade, a integração e a funcionalidade no ambi-

ente escolar e comunitário. (p. 53). 

 

A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Capítulo V – Da Educação Especial, ga-

rante, também, os serviços de apoio. Em seu Art. 59 expressa que os sistemas de ensino deve-
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rão assegurar aos educandos com necessidades especiais professores com especialização ade-

quada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do 

ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Recente-

mente, o Decreto 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o atendimento educacio-

nal especializado, regulamentou o parágrafo único do Art.60 da Lei 9.394/1996, e acrescentou 

dispositivo ao Decreto 6.253, de 13 de novembro de 2007. Em seu Art. 1º decreta que a União 

prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional 

especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas ha-

bilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular. E considera aten-

dimento educacional especializado “o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar 

à formação dos alunos no ensino regular”. Propõe que o atendimento educacional especializa-

do deverá integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família e ser 

realizado em articulação com as demais políticas públicas. No Art. 2o apresenta os objetivos 

do atendimento educacional especializado, quais sejam: 

 

- prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular aos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

- garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 

- fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras 

no processo de ensino e aprendizagem; e 

- assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis de ensino. 

 

É no Art. 8º da Resolução 2/2001 do CNE/CEB que se encontra definido o que as esco-

las da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns, 

ou seja, tanto os professores das classes comuns quanto os da educação especial devem ser 

capacitados e especializados para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos; 

deverá haver distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias 

classes do ano escolar em que forem classificados; deverá haver flexibilizações e adaptações 

curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, me-

todologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao 
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desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em conso-

nância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória.  

Em relação aos serviços de apoio pedagógico especializado, esta mesma Resolução, a-

inda em seu Art. 8º, expressa que devem ser realizados, nas classes comuns, mediante: 

 

a) atuação colaborativa de professor especializado em educação especial; 

b) atuação de professores - intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis; 

c) atuação de professores e outros profissionais itinerantes intra e interinstitucionalmente; 

d) disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunica-

ção. 

 

Em relação aos serviços de apoio pedagógico especializado, realizados em salas de re-

cursos, o professor deverá ser especializado em educação especial para realizar a complemen-

tação ou suplementação curricular, utilizando procedimentos, equipamentos e materiais espe-

cíficos. 

No âmbito do Estado de São Paulo, e em consonância com as leis federais, temos a De-

liberação 68/2007 do Conselho Estadual de Educação – CEE, que fixa normas para a educa-

ção de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, no sistema estadual de 

ensino. Tal deliberação dispõe sobre a organização dos serviços de apoio pedagógico especia-

lizado nas escolas, podendo contar com o apoio das instituições, órgãos públicos e a colabora-

ção das entidades privadas, definindo que: 

 
a) o atendimento educacional especializado deve se efetivar em sala de recursos, itinerância ou 

em instituição especializada, por meio da atuação de professor especializado na área da neces-

sidade constatada para orientação, complementação ou suplementação das atividades curricula-

res, em período diverso da classe comum em que o aluno estiver matriculado; 

b) tal atendimento deve ser efetivado por meio da utilização de procedimentos, equipamentos e 

materiais próprios, em período diverso ao da classe comum em que o aluno estiver matricula-

do; 

c) o atendimento itinerante de professor especializado que, em atuação colaborativa com os 

professores das classes comuns, deverá assistir os alunos que não puderem contar, em seu pro-

cesso de escolarização, com o apoio da sala de recursos ou instituição especializada; e 
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d) deverá haver a oferta de apoios didático-pedagógicos alternativos necessários à aprendiza-

gem, à comunicação, com utilização de linguagens e códigos aplicáveis, bem como à locomo-

ção. 

 

A American Association on Mental Retardation (AAMR) fundada em 1876, desde en-

tão lidera estudos sobre a deficiência mental quanto ao entendimento, definição e classifica-

ção. No atual modelo, o sistema 2006, define os apoios como sendo recursos e estratégias 

para promover o desenvolvimento, a educação, os interesses e o bem-estar de uma pessoa 

buscando melhorar seu funcionamento individual; a avaliação das necessidades deve ter rele-

vância diferente, dependendo do seu propósito, se para classificação ou planejamento de a-

poios.  

A AAMR (2006, p.142) também apresenta os aspectos dos apoios e o seu paradigma: 

 

 O funcionamento individual resulta da interação dos apoios com as dimensões das Habilidades 

Intelectuais; Comportamento Adaptativo; Participação, Interações e Papéis Sociais; Saúde e 

Contexto. 

 O principal objetivo para proporcionar apoios às pessoas com retardo mental é melhorar os re-

sultados pessoais relacionados à independência, relacionamentos, contribuições, participação 

na escola e na comunidade, e bem-estar pessoal. 

 A avaliação das necessidades de apoio pode ter uma importância diferente, dependendo de co-

mo esta é feita, se para propósitos de classificação ou planejamentos de apoios. 

 Os serviços são um tipo de apoio proporcionado pelos profissionais e pelas agências. 

 

A AAMR (2006, p. 142) dá ênfase aos apoios e aos sistemas de apoio serem consisten-

tes com conceitos psicológicos e sociais:  

 

Psicologicamente, o conceito dos apoios está em harmonia com a noção da zona de desenvol-

vimento proximal, definida como distância entre os níveis de resolução de problemas de forma 

independente e assistida. Como foi discutido por Vygotsky (1986) e Scharnhorst e Buchel 

(1990), o funcionamento de um indivíduo pode ser bastante melhorado ao inquirir-se sobre as 

tarefas que a pessoa pode resolver em comparação com as tarefas que ela poderia resolver com 

a ajuda de um membro mais capaz da sociedade.  
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Estudos apontam que não existe um único fenótipo de pessoa com síndrome de Down 

quanto ao seu comportamento social e ao seu desenvolvimento cognitivo. Para isso, os Parâ-

metros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares (1998) e a AAMR (2006, p. 147) 

definem diferentes intensidades de apoios:  

 

- Intermitentes: Os apoios em uma “base da necessidade”, caracterizados por sua natureza epi-

sódica (a pessoa nem sempre necessita de apoio) ou de curto prazo (...). 

- Limitados: Uma intensidade de apoios caracterizados pela consistência ao longo do tempo, 

limitados no tempo, mas não de uma natureza intermitente, podendo requerer menos membros 

da equipe e menos custos do que níveis de apoio mais intensos (...). 

- Extensivos: Os apoios caracterizados pelo envolvimento regular (por exemplo, diário) em pe-

lo menos alguns ambientes (por exemplo, escola, trabalho ou casa) e de natureza sem tempo 

limitado (por exemplo, apoio de longo prazo e apoio de longo prazo à vida doméstica). 

- Pervasivos: Apoios caracterizados por sua constância, alta intensidade, provisão nos locais, 

natureza potencialmente mantenedora da vida. Os apoios tipicamente pervasivos envolvem 

mais membros da equipe e mais intrusividade do que os apoios extensos e de tempo limitado. 

 

2.3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Nos tempos de hoje, nessa desmedida competitividade de mercado e imediatismo, esta-

mos sendo continuamente avaliados, e devemos apresentar resultados quantitativos, como 

seres produtivos, e quanto mais próximos chegarmos da autossubsistência, mais nos encaixa-

mos no padrão adequado de sujeito capaz, passível de inúmeras transformações, que oscila 

conforme as mudanças das concepções dos indivíduos da sociedade que o avalia.  

Na concepção educacional, avaliar deveria significar analisar e pensar a prática em uma 

perspectiva que promova e facilite o processo de apropriação e construção do conhecimento; a 

avaliação, então, deve ser utilizada como um instrumento de planejamento. Mas o que se ob-

serva na prática é que avaliar está estritamente ligado a resolver a avaliação, responder aos 

exames, atribuir notas, aprovar ou reprovar, e classificar alunos bons e alunos ruins, exigindo, 

por vezes, capacidade de memorização de conteúdos, e não de reflexão. Nesse sentido, Bueno 

(2002) nos aponta que:  
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[...] nos primeiros anos de escolarização, as práticas de controle são uma das marcas da prática 

docente, com o decorrer dos processos de escolarização, os educandos vão incorporando de-

terminados padrões de conduta, de tal forma que esses passam a ser requisitos para uma boa 

escolarização, deslocando-se o eixo do controle e das exigências docentes para a assimilação 

do conteúdo escolar. (p. 8). 

  

Se a avaliação escolar for analisada somente a partir das notas que os alunos conseguem 

obter, ela pode se tornar excludente, fortalecendo a idéia de educação para os bons e falta de 

oportunidade aos fracassados. Luckesi (1998) apresenta a evolução da avaliação na educação 

moderna de maneira bastante coerente ao dizer: 

 
Ao longo da história da educação moderna e de nossa prática educativa, a avaliação da apren-

dizagem escolar, por meio de exames e provas, foi se tornando um fetiche. Por fetiche enten-

demos uma “entidade” criada pelo ser humano para atender a uma necessidade, mas que se tor-

na independente dele e o domina, universalizando-se. (p. 23). 

 

Sendo assim, a avaliação vai assumindo diferentes papéis em nossa sociedade. Uma 

simples mudança de referencial do objeto avaliado pode transformar e formar diferentes resul-

tados, e devemos estar preocupados com os efeitos que esses resultados podem trazer. 

No contexto escolar, os agentes principais do processo ensino-aprendizagem (professo-

res e alunos) são sujeitos do conhecimento e estão inseridos numa mesma realidade social, na 

qual o conhecimento está em constante construção. Assim, segundo Luckesi (1998, p. 32), “a 

avaliação educacional deverá manifestar-se como um mecanismo de diagnóstico da situação, 

tendo em vista o avanço e o crescimento e não a estagnação disciplinadora.” 

Sendo a avaliação utilizada como um instrumento para averiguação da aprendizagem, 

ela possibilita que o professor se oriente nas tomadas de decisões, enxergue o aluno em sua 

individualidade, aceitando-o como é, considerando o que traz como bagagem de vida, respei-

tando seus sentimento e desejos. Nessa realidade o professor terá pleno controle de suas ex-

pectativas, o que facilitará sua atuação, em busca do desenvolvimento da aprendizagem desse 

aluno. Para Álvarez Méndez (2002), uma boa avaliação torna boa a atividade de ensino e boa 

a atividade de aprendizagem, e segundo Mazzotta (1987): 
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Uma da formas de avaliação dos resultados produzidos pelo trabalho educativo é aquela que se 

realiza à luz dos objetivos visados. Se a escola se propõe, por exemplo, a uma simples trans-

missão de conhecimentos e habilidade, a verificação do rendimento será apenas a verificação 

do grau de conhecimento e habilidades adquiridos pelos alunos, em determinado espaço de 

tempo. (p. 48). 

 

Por outro lado, numa visão tradicionalista, a fim de se conservarem valores, apresenta-

se autoritária com poder de dominar o educando, sendo esse apenas passivo e receptivo, e lhe 

é negada qualquer possibilidade de transformação. Assim, a avaliação educacional é vista 

como um exame, sendo classificatória, utilizada como um instrumento disciplinador de valo-

res sociais. Luckesi (1998, p. 32) nos indica que: 

 

A prática da avaliação escolar dentro de um modelo liberal conservador, terá de, obrigatoria-

mente, ser autoritária, pois esse caráter pertence à essência desta perspectiva de sociedade, que 

exige controle e enquadramento dos indivíduos nos parâmetros previamente estabelecidos de 

equilíbrio social, seja pela utilização de coações explícitas, seja pelos meios sub-reptícios das 

diversas modalidades de propaganda ideológica. 

 

Existem diferentes concepções de avaliação, algumas se originaram há décadas, outras 

surgiram a partir da defesa da democratização do saber. A prática avaliativa vem acompa-

nhando a história da evolução social, porém um pouco conturbada, já que independe da tem-

poralidade dessas concepções. Hoje se podem encontrar enraizados diferentes tipos de avalia-

ções, todos voltados à mensuração, explicitando a sua raiz na pedagogia tradicional.  

A avaliação aplicada como exame serve apenas para indicar quantitativamente ao exa-

minador o quanto o aluno foi capaz de absorver de conteúdos, como se isso fosse algo possí-

vel de ser sistematicamente mensurável. Por meio dessa concepção, a escola promove a desi-

gualdade, apresentando alguns como bons/capazes e outros como fracassados. Esse tipo de 

avaliação dá ênfase ao resultado final; o processo e a realidade histórica e social do aluno não 

são relevantes. Segundo Mizukami (1986), no ensino tradicional a aprendizagem consiste na 

aquisição de informações e demonstrações transmitidas, propiciando a formação de reações 

estereotipadas, de automatismos. Esse ensino se caracteriza por se preocupar mais com a vari-

edade e quantidade de noções/conceitos/informações que com a formação do pensamento 

reflexivo/crítico.  
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A avaliação aplicada como medida é utilizada para mensurar as habilidades, os rendi-

mentos e as aptidões dos alunos. Esse tipo de avaliação tem o poder de classificar e verificar. 

Segundo Perrenoud (1999, p. 11):  

 

A avaliação é tradicionalmente associada, na escola, à criação de hierarquias de excelência. 

Os alunos são comparados e depois classificados em virtude de uma norma de excelência, de-

finida no absoluto ou encarnada pelo professor e pelos melhores alunos.  

 

Diante do exposto, podemos concluir que a avaliação da aprendizagem utilizada com os 

referenciais da pedagogia tradicional nada contribui ao processo de democratização do ensino. 

Luckesi (1998, p. 81) apresenta algumas indicações para a busca do desenvolvimento de um 

ensino democrático, ao dizer: 

 

Em primeiro lugar, há que partir para a perspectiva de uma avaliação diagnóstica. Com isso, 

queremos dizer que a primeira coisa a ser feita, para que a avaliação sirva à democratização do 

ensino, é modificar a sua utilização classificatória para diagnóstica. Ou seja, a avaliação deverá 

ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se en-

contra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar 

no seu processo de aprendizagem. Se é importante aprender aquilo que se ensina na escola, a 

função da avaliação será possibilitar ao educador condições de compreensão do estágio em que 

o aluno se encontra, tendo em vista poder trabalhar com ele para que saia do estágio defasado 

em que se encontra e possa avançar em termos dos conhecimentos necessários. 

 

Ele ainda faz um importante apontamento quanto ao papel do educador, dizendo que a 

prática da avaliação da aprendizagem, em seu sentido pleno, só será possível na medida em 

que se estiver efetivamente interessado na aprendizagem do educando, ou seja, há que se estar 

interessado que o educando aprenda aquilo que está sendo ensinado. E define a avaliação da 

aprendizagem como importante “suporte para a qualificação daquilo que acontece com o edu-

cando, diante dos objetivos que se têm, de tal modo que se pudesse verificar como agir para 

ajudá-lo a alcançar o que procura” (LUCKESI, 1998, p. 58). 

O processo de avaliação da aprendizagem também se encontra descrito com destaque 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares (BRASIL, 1998, p. 57) co-

mo: 
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O processo avaliativo é de suma importância em todos os âmbitos do processo educacional pa-

ra nortear as decisões pedagógicas e retroalimentá-las, exercendo um papel essencial nas adap-

tações curriculares. 

Quando relacionado ao aluno, em face de suas necessidades especiais, o processo avaliativo 

deve focalizar: 

• os aspectos do desenvolvimento (biológico, intelectual, motor, emocional, social, comunica-

ção e linguagem); 

• o nível de competência curricular (capacidades do aluno em relação aos conteúdos curricula-

res anteriores e a serem desenvolvidos); 

• o estilo de aprendizagem (motivação, capacidade de atenção, interesses acadêmicos, estraté-

gias próprias de aprendizagem, tipos preferenciais de agrupamentos que facilitam a aprendiza-

gem e condições físico-ambientais mais favoráveis para aprender). 

Quando direcionado ao contexto educacional, o processo avaliativo deve focalizar: 

• o contexto da aula (metodologias, organização, procedimentos didáticos, atuação do profes-

sor, relações interpessoais, individualização do ensino, condições físico-ambientais, flexibili-

dade curricular etc.); 

• o contexto escolar (projeto pedagógico, funcionamento da equipe docente e técnica, currículo, 

clima organizacional, gestão etc.).  

 

O Referencial sobre Avaliação da Aprendizagem na Área da Deficiência Intelectual, da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo de 2008, foi elaborado com o objetivo de 

oferecer ao professor subsídios e indicativos para ele superar uma visão organicista da defici-

ência intelectual e buscar alternativas de avaliação da aprendizagem a partir da base curricular 

do Ensino Fundamental. Nele a avaliação da aprendizagem é apontada como ação imprescin-

dível ao atendimento das necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência in-

telectual, posto que se constitui em “elemento fundamental para subsidiar sua aprendizagem e 

assessorar o acompanhamento da escolarização do aluno nas classes comuns, através da oferta 

de recursos necessários para viabilizar o seu sucesso educacional” (SÃO PAULO, 2008, p. 

10). 

Nesse documento são abordadas, também, a dificuldade, a inexistência ou até a falta de 

acompanhamento, quanto ao diagnóstico e à avaliação realizada com alunos com deficiência 

intelectual, quais sejam:  
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[...] a avaliação da aprendizagem do aluno com deficiência intelectual tem se caracterizado 

como um processo complexo devido às especificidades de suas necessidades e de seu desen-

volvimento, muitas vezes, bastante diferenciado. As características específicas de alguns qua-

dros de deficiência dificultam a avaliação pedagógica e o estabelecimento das adequações ou 

adaptações necessárias para se garantir a escolaridade desse aluno. 

O processo de diagnóstico não tem sido suficiente para estabelecer qual a forma de ensino mais 

adequada para atender essa clientela e como avaliar o seu potencial de aprendizagem. Histori-

camente os erros no procedimento diagnóstico, a inexistência de avaliação e acompanhamentos 

adequados, vêm perpetuando uma série de equívocos quanto ao processo de ensino e aprendi-

zagem, essencialmente daqueles com deficiência intelectual. (SÃO PAULO, 2008, p. 11). 

 

O documento destaca a relevância da metodologia de ensino ao apontar que um dos as-

pectos mais importantes na área da deficiência intelectual está ligado à metodologia de ensino 

no contexto da classe regular, ou seja, “a busca de alternativas pedagógicas através das quais 

os alunos com deficiência intelectual sejam membros participativos e atuantes do processo 

educacional no interior das salas de aula e sua presença seja considerada” (SÃO PAULO, 

2008, p. 18). 

 

Também é preciso definir e documentar as necessidades específicas do aluno com deficiência 

intelectual, com base no referente curricular do ano ou ciclo em que está matriculado, relacio-

nado aos: conteúdos e objetivos; procedimentos de ensino; avaliação e níveis de apoio pedagó-

gico especializado. Este significa um importante documento do professor e da escola, em rela-

ção a todo o processo de desenvolvimento deste aluno (SÃO PAULO, 2008, p. 19). 

 

Araújo (2006) desenvolveu uma pesquisa com o objetivo de contribuir com a reflexão 

sobre alguns dilemas epistemológicos e éticos atualmente presentes no sistema de avaliação 

da aprendizagem, referindo-se basicamente aos alunos com necessidades educacionais especi-

ais e à maneira como eles vêm sendo avaliados na escola regular. Buscando compreender a 

condição do momento da pesquisa, recorreu à história da educação especial e ao sistema de 

avaliação, enfatizando a legislação que normatiza o ensino e a prática de avaliação da apren-

dizagem, tal como ela é executada pelos professores da Rede Estadual de Ensino de São Pau-

lo. Os resultados sinalizam aspectos contraditórios, particularmente no que se refere à identi-

ficação das necessidades educacionais dos alunos, bem como no que tange ao conhecimento 

de especificidades possíveis no processo de avaliação destes. Evidencia-se, assim, a impor-
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tância do processo de repensar a avaliação da aprendizagem de alunos com necessidades edu-

cacionais especiais matriculados em classe comum, considerando-se a real importância de 

adaptação da avaliação que possa eventualmente surgir, bem como a sua adequação. 

Encerramos este capítulo acreditando que sua constituição teórica possa nos fornecer 

subsídios que iluminem a análise que nos propusemos a realizar.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 O CONTEXTO DA PESQUISA: MUNICÍPIO DE BARUERI 

 

A pesquisa teve como campo empírico a Rede Municipal de Educação de Barueri, cida-

de1 fundada em meados do século XVI, em 11 de novembro de 1560, pelo padre José de An-

chieta. Remonta, portanto, à época das missões jesuíticas, e sua origem foi o aldeamento de 

Barueri, quando seu fundador ergueu à margem direita do rio Tietê, pouco acima da confluên-

cia com o Rio Barueri Mirim, a Capela de Nossa Senhora da Escada, padroeira do município. 

O governo Municipal e a primeira Câmara de Vereadores foram instalados em 26 de 

março de 1949 e, em dezembro de 1964, foi promulgada a lei que instalou a Comarca de Ba-

rueri. A cidade está localizada na zona oeste da região metropolitana da Grande São Paulo, a 

uma distância de 26,5 quilômetros do marco zero de São Paulo (Praça da Sé). Com área de 64 

km², sua população fixa, em 2007, era de 274.201 habitantes, e a população flutuante de apro-

ximadamente 170 mil pessoas. Dados do IBGE de 2000 apontam taxa de crescimento popula-

cional de 408% ao ano, com população economicamente ativa em torno de 119 mil pessoas 

(43,40% de sua população). 

Trata-se de município com vários polos empresariais, com desenvolvimento econômico 

alavancado a partir de 1973, quando a Câmara Municipal aprovou a Lei de Zoneamento In-

dustrial, com o surgimento, a partir de então, de polos empresariais como os de Alphaville, 

Tamboré e Jardim Califórnia e, posteriormente, o Distrito Industrial de Votupóca. 

 

3.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA E PROCEDIMENTO DE  

COLETA DE DADOS 

 

Tendo em vista os objetivos propostos para a presente pesquisa, optamos por seguir di-

retrizes da pesquisa qualitativa, visto que o seu principal foco de interesse é descrever a com-

plexidade dos fatos, conforme descreve Godoy (1995, p. 62):  

                                                 
1 Dados disponíveis no site do município:<http://www.barueri.sp.gov.br>. Acesso em: maio de 2008. 
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A pesquisa qualitativa consiste numa pesquisa em que o ambiente natural é a 

fonte direta de dados e o pesquisador é o instrumento fundamental, tem caráter descri-

tivo, o pesquisador tem a preocupação com o significado que as pessoas dão as coisas e 

a sua vida, e tem enfoque indutivo. 

 

Os dados referentes aos sujeitos da pesquisa e às instituições educacionais que frequen-

tam foram obtidos junto à Secretaria Municipal de Educação de Barueri, SP (SEMB), no mês 

de abril de 2008, que nos forneceu relação com 61 sujeitos de ambos os sexos com síndrome 

de Down, e com idades variadas, devidamente matriculados em escolas da Rede no ano de 

2008 (cf. Quadro 2, na Apresentação e Análise dos Dados). 

Na sequência, procedemos da seguinte forma: 

a) Identificação, a partir da relação geral de alunos com síndrome de Down, daqueles 

cursantes do Ensino Fundamental I (cf. Quadro 3, na Apresentação e Análise dos Dados); 

b) Análise dos prontuários pedagógicos dos 23 alunos com síndrome de Down identifi-

cados na etapa anterior e elaboração do Quadro 4 com os seus dados (v. Apresentação e Aná-

lise dos Dados); 

c) Aplicação da Avaliação Global 2008 – Língua Portuguesa (ANEXO 3), procedimen-

to decidido ao longo da coleta de dados, ao sermos informados, pela Secretaria Municipal de 

Educação de Barueri, de que o Município se utilizava deste expediente para avaliar a aprendi-

zagem de seu alunado. Todas as provas (algumas estão expostas no ANEXO 4) foram aplica-

das pela própria pesquisadora às crianças com síndrome de Down, nas próprias escolas em 

que esses alunos frequentavam, após agendamento com as respectivas coordenadoras das es-

colas, em horário predeterminado, a fim de não comprometer as atividades pedagógicas (cf. 

Quadro 5, na Apresentação e Análise dos Dados); 

d) Questionário elaborado pela pesquisadora e enviado ao DAE (Departamento de A-

poio Especializado), por escrito, via e-mail, para obtenção de dados referentes à política e às 

ações voltadas ao atendimento de alunos com deficiência, mais especificamente com síndro-

me de Down (ANEXO 5). 

e) Levantamento de dados gerais sobre o funcionamento dos Serviços de Apoio do Mu-

nicípio, obtidos em contato pessoal com as Coordenadoras do Ensino Fundamental e da Co-

ordenadora da Educação Infantil da Rede e da Diretora do DAE. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Apresentamos, inicialmente, dados referentes ao mapeamento geral de alunos matricu-

lados na Rede Municipal, bem como a evolução de matrículas e, na sequência, situamos as 

matrículas na Educação Especial e no Ensino Fundamental e o funcionamento do Departa-

mento de Apoio Especializado – DAE. 

 

A - Rede escolar do município: evolução de matrículas 

 

A Rede Municipal de Ensino de Barueri, em 2008, contava com cerca de 50.000 alunos, 

com 79 escolas e cerca de 2.000 educadores, entre professores, orientadores, coordenadores, 

diretores e supervisores de ensino, atuantes na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Edu-

cação de Jovens e Adultos e Escola Municipal de Educação Especial. 

No Ensino Fundamental, a Rede tinha, em 2007, 46.961 alunos matriculados, o que re-

presenta 17,17% de sua população, com a seguinte distribuição: 

a) Ensino regular  

 24.713 alunos (1ª a 4ª séries) 

 20.447 alunos (5ª a 8ª séries) 

b) Educação de Jovens e adultos 

 1500 alunos 

c) Escola de Educação Especial  

 301 alunos 

O número de matrículas no Ensino Fundamental I, naquele ano, apenas no ensino regu-

lar, porém incluídos os alunos com deficiência, era de 25.014 alunos (Tabela 1), ou seja, a-

proximadamente 53,21% do total de matriculados (46.961) no Ensino Fundamental. 

A evolução de matrículas no Ensino Fundamental I, no decênio 1998-2008, pode ser 

acompanhada na Tabela 1, incluindo os alunos com deficiência matriculados no Ensino Fun-

damental. 
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Tabela 1. Evolução de Matrículas no Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Educação de 
Barueri (1998 – 2008). 

Ano 1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série E. E. E. 

Total  

E.F.I e E.E.E. 

1998 4.206 3.780 3.627 3.624 238 15.475 

1999 5.050 5.044 4.855 4.916 204 20.069 

2000 5.308 4.945 5.047 4.836 244 20.380 

2001 5.636 5.167 4.919 4.924 338 20.984 

2002 5.493 5.634 5.091 4.971 257 21.446 

2003 5.298 5.551 5.612 5.233 251 21.945 

2004 5.427 5.300 5.570 5.593 177 22.067 

2005 5.338 5.504 5.397 5.912 183 22.334 

2006 7.923 5.378 5.296 5.309 282 24.188 

2007 8.331 5.435 5.361 5.285 301 24.713 

2008 9.964 3.498 5.381 5.282 230 24.355 

   Variações (%) 136,9 -7,5 48,4 45,8 -3,4 50,9 

Fonte: Disponível em <http://www.barueri.sp.gov.br>. Acesso em: maio de 2008. 

 

 

Em relação ao ano de 2009, fomos informados pela Secretaria Municipal de Educação, 

que a Rede atende a 1.201 alunos com deficiência, dos quais 90 apresentam deficiência audi-

tiva e são atendidos em classes especiais.  

Nos dois anos anteriores ao ano de 1998, quais sejam, 1996 e 1997, o Município tinha 

1.840 e 9.038 alunos, respectivamente, matriculados no Ensino Fundamental I, aumento que 

sugere a municipalização desse nível de ensino, conforme proposto pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96). Entretanto, a municipalização parece ter sido 

progressiva, pois o número de matrículas entre 1997 (9.038 alunos) e 1998 (15.475 alunos) 

aumentou em 58,40%, o que equivale a mais 6.437 alunos; entre os anos de 1998 (15.475 

alunos) e 2005 (22.334 alunos), o crescimento foi de 6.859 matriculados, ou 43,67 %, saltan-

do entre 2005 e 2008 para 24.355 alunos. No conjunto dos dados, no período de 13 anos 

(1996 a 2008), o crescimento da Rede no Ensino Fundamental I foi de 22.515 alunos: 1.840 

(1996) para 24.355 (2008). 

Em termos de política pública, o enfrentamento da crescente demanda implica em in-

vestimentos de diferentes naturezas, principalmente quando se considera a relação quantidade 

e qualidade do desempenho da Rede como meta dessa política e em sintonia com as políticas 

http://www.barueri.sp.gov.br/
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educacionais de âmbito nacional orientadas, a partir da década de 1990, pelos princípios da 

educação inclusiva. 

Como se observa na Tabela 1, apenas na 1ª série houve crescimento vertiginoso entre os 

anos de 2005 (5.338 alunos) e 2008 (9.964 alunos), com aumento de 4.626 matrículas, ou 

seja, de 86,70%, com estabilidade dos números nas demais séries.   

 

B - A Educação Especial na Rede Municipal de Educação: os alunos com deficiência 

 

Ao situarmos a Educação Especial neste contexto, temos oscilação dos números de alu-

nos matriculados no período 2002-2008, conforme Tabela 2. 

 
 

Tabela 2. Evolução de matrículas de alunos com deficiência na Rede Municipal de Educação  
de Barueri. 

Ano EMEI EMEF TOTAL 
2002 - - 411 
2003 - - 533 
2004 - - 593 
2005 153 867 1.020 
2006 109 875 984 
2007 104 925 1.029 
2008 113 1.088 1.201 

Fonte: Dados obtidos da Secretaria Municipal de Educação de Barueri 

 

 

Em relação ao período de 2002 a 2004 não foi possível a verificação do fluxo de matrí-

culas desses alunos. Nota-se aumento marcante no número de matrículas a partir de 2005, 

tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental. Acreditamos que, até 2004, os 

alunos com deficiência eram atendidos, prioritariamente, na Escola de Educação Especial do 

Município, e que a partir de 2005 se fez cumprir a legislação vigente, com as matrículas dos 

alunos no sistema regular de ensino, acompanhando as orientações e políticas mundiais e na-

cionais de inclusão dos alunos com deficiência. 
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C - O Funcionamento do Serviço de Apoio Pedagógico Especializado do Município 

 

a) Questionário  

 

Conforme apontado anteriormente, foi enviado ao Departamento de Apoio Especializa-

do – DAE questionário (ANEXO 5) para levantamento de dados referentes ao funcionamento 

do departamento, e obtivemos o retorno da Direção do DAE, por escrito, via e-mail, conforme 

abaixo reproduzido na íntegra: 

 

O Departamento de Atendimento às Especialidades – DAE, atualmente denominado Departamen-

to de Apoio Especializado, foi criado pela Lei Complementar nº87, de 08 de dezembro de 2000. 

 

1. Atualmente, o DAE é composto por 36 profissionais e possui as seguintes frentes de atuação: 

 

a. Setor Administrativo 

Objetivo: acompanhar e orientar as ações das demais equipes oferecendo subsídios 

legais, materiais e organizacionais para todo o departamento. 

Composição: 01 Diretor e 02 Auxiliares Administrativos 

 

b. Setor de Transporte Adaptado e Comum 

Objetivo: transportar os alunos que utilizam cadeira de rodas, em veículos adaptados, 

às escolas municipais e serviços de apoio. 

Composição: 07 Motoristas (06 condutores de veículo adaptado e 01 de veículo comum) 

 

c. Setor de Apoio Especializado 

Objetivo: assessorar a equipe de gestão escolar e corpo docente quanto ao atendimen-

to escolar dos alunos com deficiência, disponibilizando técnicas e instrumentos espe-

cíficos da área. 

Composição: 08 Psicopedagogas (Todas com graduação em pedagogia) 

 

d. Setor de Projetos, Levantamentos e Ações Intersetoriais 

Objetivo:  

Composição: 01 Fisioterapeuta, 01 Fonoaudióloga e 01 Psicóloga 

 

e. Setor de Atendimento Especializado (Clínica) 

Fisioterapeutas 

Clínica Geral (01 Fisioterapeuta) 
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Clínica Geral + Fisio Respiratória (01 Fisioterapeuta) 

Fonoaudiologia 

Deficiência Auditiva/Surdez (01 Fonoaudióloga) 

Disfagia (01 Fonoaudióloga) 

Audiologia (02 Fonoaudiólogas) 

Clínica Geral (02 Fonoaudiólogas) 

Psicologia 

Clínica Geral (02 Psicólogas, sendo 01 com especialização em neuropsicologia) 

Psicopedagogia 

Clínica Geral (02 Psicopedagogas com graduação 01 em psicologia e 01 em pedagogia) 

Terapia ocupacional 

Clínica Geral (02 Terapeutas Ocupacionais) 

Auxiliar de Enfermagem 

Suporte ao setor clínico e à EMEE (Escola Municipal de Educação Especial) 

 

 O principal objetivo do DAE é garantir o acesso, a permanência e o progresso escolar dos alu-

nos com deficiência. Para isso, possui diversas frentes de trabalho (já especificadas no item an-

terior) e profissionais que atuam em prol desse objetivo. 

 Os alunos com síndrome de Down também são contemplados nos serviços oferecidos. 

 

2. Sim. A rede municipal de ensino possui duas salas de recursos. 

a. Sala de Recursos para DV 

Localizada na EMEIEF Elvira Lefevre Salles Nemer, a Sala de Recursos para DV ofe-

rece atendimento educacional especializado aos alunos cegos ou com baixa visão ma-

triculados no ensino comum. 

b. Sala de Recursos para PC 

Localizada na EMEF Armando Cavazza, a Sala de Recursos para PC oferece atendi-

mento educacional especializado aos alunos com Paralisia Cerebral, que apresentam 

significativo comprometimento cognitivo, motor e/ou sensorial. 

3. Sim, os professores que possuem alunos com deficiência recebem suporte técnico-pedagógico 

das psicopedagogas do Setor de Apoio Especializado. Este procedimento pode acontecer de 

duas formas:  

a. Suporte Direto – as orientações e sugestões são disponibilizadas diretamente ao pro-

fessor da sala e acompanhadas pela gestão escolar (diretor, orientador e/ou coordenador) 

b. Suporte Indireto – as orientações e sugestões são disponibilizadas aos gestores que re-

passam aos professores e acompanham o trabalho desenvolvido. 

4. Baseado em subsídios legais, o serviço de apoio deve promover a inclusão dos alunos com de-

ficiência no ambiente escolar, preconizando o ingresso, a permanência e o progresso escolar 

desses alunos. O serviço de apoio deve corroborar o atendimento escolar dos alunos com defi-

ciência. 
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5. A escolarização dos alunos com deficiência, como processo efetivo de aprendizagem, tem se 

constituído como prioridade da Secretaria de Educação. Neste contexto, as ações voltadas para 

esses alunos são constantemente revisadas e reorganizadas por todos que participam direta 

(professores, gestores, demais servidores das unidades escolares, etc.) ou indiretamente (médi-

cos, psicólogos, fonoaudiólogos, etc) desse processo. 

 

Conquistas / Facilidades 

 

Do início do trabalho (em 2001) até a presente data podemos observar uma significativa mu-

dança de conduta por parte de toda a comunidade escolar. Atualmente, as escolas reconhecem 

os direitos dos alunos com deficiência e, também, o seu papel em relação a eles. Há alguns a-

nos este “reconhecimento” só aconteceria mediante intervenção da Secretaria.  

 

Outro aspecto a ser considerado é o aumento significativo no número de matrículas de alunos 

com deficiência. Hoje os pais de munícipes com deficiência (crianças, jovens e adultos) procu-

ram espontaneamente as unidades escolares, a fim de proporcionar aos filhos possibilidades 

que estão além das oferecidas no contexto familiar. 

Em 2001, estavam matriculados no Ensino Fundamental 411 alunos com deficiência, em de-

zembro de 2008 este número havia aumentado para 1.088 alunos no Ensino Fundamental + 113 

na educação infantil. 

Obs: o DAE somente iniciou o atendimento na educação infantil em 2005, após a fusão das 

Secretarias de Ensino Fundamental e Educação infantil. 

 

Outros fatores: 

Aumento de serviços, nas mais diversas áreas, voltados às pessoas com deficiência. 

Inclusão no mercado de trabalho. 

Desmitificação da deficiência como fator de impedimento no desempenho de inúmeros papéis 

sociais (aluno, trabalhador, atleta, consumidor, etc.) 

Inclusão das pessoas com deficiência nos diversos programas do município, etc. 

 

Problemas / Dificuldades 

 

Aumento de atribuições da escola em contrapartida da desresponsabilização das famílias.  

Baixa adesão aos serviços oferecidos no contra-turno, resultando muitas vezes na descontinui-

dade do serviço (Ex: Sala de Apoio Pedagógico) 

Pouco contato entre a equipe de apoio e os professores. 

Elevado número de escolas por psicopedagoga, o que resulta em grandes intervalos entre as vi-

sitas e acompanhamento pouco efetivo das orientações dadas. 

Insegurança da escola para intervir em situações que envolvem alunos com deficiência. 
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Frente ao exposto, pode-se observar que o Município de Barueri atende ao disposto na 

legislação vigente, tendo instituído em 2000 o Departamento de Apoio Especializado, que 

conta com 36 profissionais atuando nas áreas técnicas e administrativas. Segundo relato aci-

ma, “baseado em subsídios legais, o serviço de apoio deve promover a inclusão dos alunos 

com deficiência no ambiente escolar, preconizando o ingresso, a permanência e o progresso 

escolar desses alunos. O serviço de apoio deve corroborar o atendimento escolar dos alunos 

com deficiência”. 

Quanto à composição da equipe que compõe o DAE, pudemos observar que o setor de 

transporte adaptado e comum parece apresentar estrutura capaz de atender a demanda, ao o-

lharmos o número de profissionais envolvidos, ou seja, “06 condutores de veículo adaptado e 

01 de veículo comum”.  

O setor de atendimento clínico concentra a maioria dos profissionais do DAE, posto 

que, do total de 36, 14 são da área clínica, como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, psi-

copedagogia e terapia ocupacional, fato que parece apontar para um modelo clínico de aten-

dimento realizado em ambiente externo às escolas, uma vez que esses profissionais se encon-

tram trabalhando na Escola de Educação Especial, em atendimento clínico, e não fazem parte 

da equipe de apoio às escolas regulares, onde se encontram matriculados os alunos com sín-

drome de Down. 

Cabe considerar que acreditamos na importância de atendimento clínico destinado à 

parcela do alunado com deficiência e que dele não se pode prescindir; entretanto, o descom-

passo entre a área clínica (14 profissionais) e o apoio pedagógico às escolas (oito psicopeda-

gogas), se considerarmos apenas o número de profissionais envolvidos para atender toda a 

demanda, nos aponta para a dificuldade que os professores devem estar enfrentando para dar 

conta de atender “as necessidades educacionais especiais” de alunos com deficiência matricu-

lados em suas salas de aula, fato esse que se pode notar, pela própria resposta do DAE a umas 

das questões do questionário, ao fazer referência à “insegurança da escola para intervir em 

situações que envolvem alunos com deficiência”, como uma das dificuldades apontadas pelo 

setor. 

Por outro lado, no mesmo questionário se observa a resposta obtida sobre o tipo de a-

poio recebido pelo professor: 
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(...) os professores que possuem alunos com deficiência recebem suporte técnico-

pedagógico das psicopedagogas do Setor de Apoio Especializado. Este procedimento 

pode acontecer de duas formas: a) Suporte Direto – as orientações e sugestões são dis-

ponibilizadas diretamente ao professor da sala e acompanhadas pela gestão escolar 

(diretor, orientador e/ou coordenador); Suporte Indireto – as orientações e sugestões 

são disponibilizadas aos gestores que repassam aos professores e acompanham o tra-

balho desenvolvido. 

 

Em relação à formação das psicopedagogas, não fomos informados se elas apresentam 

habilitação específica em alguma deficiência, o que seria esperado para a função. Como não 

há salas de recursos para atendimento ao aluno com deficiência mental, acreditamos que a 

opção do DAE seja por oferecer apoios itinerantes, realizados pelas psicopedagogas, o que 

parece ser insuficiente, conforme apontado acima. 

Afirmam, também, que há suporte técnico-pedagógico oferecido de forma direta ou in-

direta aos professores; entretanto, não nos foi possível observar tal suporte quando de nossos 

contatos com as escolas, por ocasião da aplicação da Avaliação Global 2008 – Língua Portu-

guesa, ocorrida no período de outubro de 2008 a abril de 2009. Ao buscarmos os alunos com 

síndrome de Down para a aplicação da Avaliação Global, vimos – e apontamos em nosso 

“caderno de campo” – alguns desses alunos sem qualquer atividade pedagógica nas salas de 

aula das diferentes escolas.  

Realmente, o “aumento significativo no número de matrículas de alunos com deficiên-

cia” deve ser considerado como importante conquista no Município de Barueri, uma vez que 

“hoje os pais de munícipes com deficiência (crianças, jovens e adultos) procuram espontane-

amente as unidades escolares, a fim de proporcionar aos filhos possibilidades que estão além 

das oferecidas no contexto familiar”. Entretanto, essa conquista parece não ter sido acompa-

nhada, concomitantemente, por ações que se voltam para a permanência desses alunos com 

propostas pedagógicas que possam garantir suas aprendizagens escolares.  

Há que se considerar, porém, que entendemos por serviço de qualidade o realizado ao 

longo do tempo, com recursos múltiplos e que, portanto, não se constitui em tarefa simples 

para nenhum município, especialmente quando se observa tão expressivo aumento de matrí-

culas de alunos com deficiência na Educação Básica: 
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Em 2001, estavam matriculados no Ensino Fundamental 411 alunos com de-

ficiência, em dezembro de 2008 este número havia aumentado para 1.088 a-

lunos no Ensino Fundamental + 113 na educação infantil. 

 

Dado que o foco desta pesquisa se volta para o atendimento aos alunos com síndrome 

de Down no Ensino Fundamental I, direcionamos nossa análise aos dados que dizem respeito 

a esse atendimento. Assim, pudemos nos ater ao número extremamente reduzido de profissio-

nais que dão suporte direto às escolas, como dito, apenas oito psicopedagogas, com formação 

em pedagogia e que compõem o Setor de Apoio Especializado para atender todas as escolas 

da Rede, com 1.201 alunos com algum tipo de deficiência, no ano de 2008.  

Sabe-se que, dentre as deficiências, a deficiência mental está presente na grande maioria 

dos alunos, o que nos leva a indagar: Como eles estão efetivamente sendo atendidos nas suas 

necessidades educacionais especiais? Tal questão foi levantada pelos próprios profissionais do 

DAE ao apontarem o descompasso entre o número de psicopedagogas e de escolas a serem 

atendidas como sendo um dos problemas e dificuldades que encontram: “Elevado número de 

escolas por psicopedagoga, o que resulta em grandes intervalos entre as visitas e acompanha-

mento pouco efetivo das orientações dadas”. 

Cabe apontar, pelas respostas ao questionário, que os profissionais do DAE têm, por um 

lado, clareza das dificuldades que o Município enfrenta no processo de inclusão de alunos 

com deficiência; por outro lado, entretanto, utilizam um discurso “oficial” que as contradiz. 

Em relação às salas de recursos, pôde-se observar reduzido número dessas salas, o que 

nos leva a indagar como são realizados os atendimentos para os alunos com deficiência visual 

e com paralisia cerebral que se encontram matriculados em outras escolas que não aquelas 

onde estão instaladas as salas de recursos. Pode-se inferir que a opção do DAE parece residir 

em convênios e parcerias com outras instituições e/ou serviços que deem conta da demanda 

da rede.  

Como amplamente mencionado, a questão da avaliação da aprendizagem se constituiu 

em um dos focos deste trabalho. Assim, uma das questões propostas no questionário se referia 

especificamente à avaliação dos alunos com síndrome de Down. Cabe assinalar, neste mo-

mento, que no questionário por nós elaborado, composto por 12 questões, não obtivemos res-

postas para algumas delas. Infelizmente, não foram respondidas justamente aquelas questões 

remetidas à avaliação de aprendizagem dos alunos com síndrome e Down e do acompanha-
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mento do seu desenvolvimento escolar. Da mesma forma, não encontramos dados nos prontu-

ários pedagógicos, o que dificultou nosso entendimento sobre o acompanhamento do processo 

de aprendizagem desses alunos. Nossa indagação permanece, uma vez que sabemos que o 

desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down demanda ações pedagógicas compatíveis 

com seu potencial, o qual deve ser observado por avaliações contínuas para servirem de su-

porte orientador das propostas de intervenção pedagógica, conforme apontado por Bissoto 

(2005), Silva e Oliveira (2006), e Cardoso-Martins et al. (2006). 

 

b) Contato pessoal 

 

Quanto ao levantamento de dados gerais sobre o funcionamento dos Serviços de Apoio 

do Município, esses foram obtidos por contato pessoal, conforme já apontado, com a Coorde-

nadora do Ensino Fundamental I, Coordenadora da Educação Infantil e com a Diretora do 

DAE.  

Em relação ao Serviço de Apoio, fomos informados que este serviço é, atualmente, ofe-

recido pelo professor da sala comum, em grupos organizados de acordo com a disponibilidade 

de todos os envolvidos. Aos alunos com deficiência visual e paralisia cerebral, há atendimento 

em Salas de Recursos, com produção de material ampliado e em Braille e utilização de comu-

nicação alternativa, conforme a demanda dos alunos e adequação das atividades desenvolvi-

das em sala de aula, de acordo com a especificidade de cada aluno. 

O apoio psicopedagógico nas unidades escolares é realizado pelas oito psicopedagogas 

integrantes do DAE, que dão suporte tanto para a equipe docente quanto para os gestores. 

Foram relatadas outras ações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação, por in-

termédio do DAE, como o mapeamento dos alunos com deficiência matriculados na Rede 

Municipal de Ensino, feito anualmente, possibilitando intervenção efetiva em diversos seg-

mentos. Essa intervenção pode variar de orientações pontuais e específicas a programas volta-

dos à comunidade escolar.  

Compete ao DAE, também, responder sobre a acessibilidade arquitetônica e sobre o 

transporte adaptado para aqueles que os demandam, assim como responder pela inclusão dos 

alunos com deficiência nos serviços oferecidos pelas demais secretarias municipais, como, 

por exemplo, cursos culturais, atividades esportivas, encaminhamento ao mercado de traba-
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lho, atendimento na área da saúde, dentre outros. São realizadas campanhas de saúde na esco-

la (visão, audição e sexualidade); palestras à comunidade escolar; formação de cuidadores nas 

unidades escolares para auxiliar no atendimento aos alunos dependentes nas atividades de 

vida cotidiana. 

Relatam, ainda, que a baixa adesão aos serviços de apoio oferecidos no contraturno, 

como a Sala de Apoio Pedagógico, resultou na descontinuidade do serviço. A partir desta des-

continuidade, demonstraram grande preocupação em retornar com esse serviço, e estão bus-

cando outras formas para efetivá-lo. 

 Recentemente, implantaram um programa de atendimento aos professores denominado 

“Lugar de Escuta”, atividade direcionada a grupos de professores, com a mediação de uma 

professora da Rede com formação em psicopedagogia, cujo objetivo é criar espaço de conti-

nência para as questões trazidas pelos professores que têm em suas salas alunos com deficiên-

cia, bem como a troca de experiências entre eles. Tal programa foi pensado, segundo o relato 

das Coordenadoras e da Diretora do DAE, por acreditarem que não basta promover capacita-

ção teórica para os professores sem que, ao mesmo tempo, lhes sejam proporcionadas oportu-

nidades de “escuta”. A despeito de valorizar a existência de espaços em que os professores 

possam se colocar, falar de suas angústias e inseguranças, apresentar suas dúvidas, e mesmo 

trocar experiências positivas, não nos foi explicado sobre o funcionamento desse programa.  

 

D - A Educação Especial na Rede Municipal de Educação:  

os alunos com síndrome de Down 

 

Na sequência, trazemos os dados dos alunos com síndrome de Down, devidamente di-

agnosticados, atendidos pela Rede Municipal de Ensino, na Educação Infantil, Ensino Fun-

damental, Educação de Jovens e Adultos e Escola Especial, no ano de 2008 (Quadro 2). Cabe 

assinalar que a relação com 61 alunos nos foi fornecida pela Secretaria de Educação. 
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Quadro 2. Alunos com síndrome de Down matriculados na Rede Municipal de Educação  
de Barueri em 2008. 

NÚMERO 
UNIDADE 
ESCOLAR SEXO D. N. IDADE* 

PROGRAMA/ 
SÉRIE PERÍODO 

1 E M E E M 3/5/1983 26 Oficina Manhã 
2 E M E E F 9/7/1963 45 Oficina Manhã 
3 E M E E M 20/12/1969 39 Oficina Manhã 
4 E M E E M 9/2/1991 18 Oficina Manhã 
5 E M E E M 20/8/1991 17 Oficina Tarde 
6 E M E E F 11/3/1985 24 Oficina Tarde 
7 E M E E F 10/11/1988 20 Oficina Tarde 
8 E M E E M 8/4/1963 46 Oficina Tarde 
9 E M E E F 14/8/1991 17 Oficina Tarde 

10 E M E E M 5/6/1973 35 Oficina Manhã 
11 E M E E F 23/3/1999 10 Estimulação Tarde 
12 E M E E F 8/11/1983 25 Oficina Manhã 
13 E M E E M 28/6/1993 15 Oficina Tarde 
14 E M E E F 15/6/1986 22 Oficina Tarde 
15 E M E E M 19/12/1988 20 Oficina Tarde 
16 E M E E F 19/4/1978 31 Oficina Tarde 
17 E M E E M 22/6/1983 23 Oficina Tarde 
18 E M E E M 2/9/1979 29 Oficina Tarde 
19 E M E E M 16/6/1986 22 Oficina Tarde 
20 E M E E F 19/12/1978 30 Oficina Manhã 
21 E M E E M 24/7/1990 19 Oficina Tarde 
27 E M E E M 9/6/1994 14 Oficina Sem Info 
49 E M E I F 2/3/2003 6 1ª fase Tarde 
52 E M E I M 28/3/2008 6 1ª fase Tarde 
53 E M E I M 24/3/2003 6 1ª fase Tarde 
54 E M E I M 7/8/2003 5 1ª fase Tarde 
56 E M E I M 9/5/2003 6 1ª fase Tarde 
57 E M E I M 24/2/2003 6 1ª fase Tarde 
58 E M E I F 30/11/2003 5 1ª fase Tarde 
31 E M E I F 12/10/2002 6 2ª fase Tarde 
50 E M E I F 11/10/2002 6 2ª fase Manhã 
51 E M E I M 1/4/2002 7 2ª fase Manhã 
55 E M E I M 11/2/2002 7 2ª fase Manhã 
22 E M E F I F 6/1/2001 8 1º ano Sem Info 
33 E M E F I M 6/10/2001 7 1º ano Manhã 
35 E M E F I M 12/8/2001 7 1º ano Tarde 
36 E M E F I M 14/2/2001 8 1º ano Tarde 
39 E M E F I F 25/3/2001 8 1º ano Tarde 
43 E M E F I M 15/12/2001 7 1º ano Tarde 
44 E M E F I F 15/4/2001 8 1º ano Tarde 
45 E M E F I M 6/12/2001 7 1º ano Tarde 
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Quadro 2. Alunos com síndrome de Down matriculados na Rede Municipal de Educação  
de Barueri em 2008 (continuação). 

NÚMERO 
UNIDADE 
ESCOLAR SEXO D.N. IDADE* 

PROGRAMA/ 
SÉRIE PERÍODO 

29 E M E F I M 22/11/2000 8 2º ano Manhã 
37 E M E F I M 2/10/2000 9 2º ano Tarde 
40 E M E F I M 19/9/2000 8 2ª Tarde 
46 E M E F I M 3/12/2000 8 2º ano Tarde 
48 E M E F I F 16/1/2000 9 2ª Tarde 
61 E M E I E F I F 23/10/2000 8 2º ano Tarde 
23 E M E F I F 26/8/1996 12 3ª Tarde 
34 E M E F I M 21/6/1998 10 3ª Sem Info 
60 E M E I E F I F 24/5/1999 10 3ª Tarde 
62 E M E F I F 20/1/1998 11 3ª Tarde 
24 E M E F I M 1/10/1996 12 4ª Manhã 
25 E M E F I M 10/10/1996 12 4ª Manhã 
28 E M E F I M 20/9/1992 16 4ª Tarde 
32 E M E F I F 2/11/1997 11 4ª Tarde 
38 E M E F I M 8/5/1995 14 4ª Manhã 
59 E M E I E F I F 25/5/1996 13 4ª Manhã 
41 E M E F II F 25/5/1991 18 5ª Manhã 
26 E M E F II F 3/8/1989 19 6ª Manhã 
47 E M E F II M 1/4/1996 13 6ª Tarde 
42 E M E F II M 15/2/1987 22 7ª Manhã 
30 EJA M 16/5/1989 20 EJA Noturno 

EMEE: Escola Municipal de Educação Especial; EMEF: Escola Municipal de Ensino Fundamental; EMEI: Escola Municipal de 
Educação Infantil; EMEIEF: Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental. * As idades foram atualizadas em maio 
de 2009. 
 

 

 

Quanto aos programas e cursos frequentados pelos alunos com síndrome de Down e às 

características desses alunos, evidencia-se no Quadro 2: 

a) Programa de Oficina e Estimulação, ofertados pela Escola Especializada do Municí-

pio: 

 22 alunos do sexo masculino (13) e feminino (09). 

 Faixa etária: 10 anos / Estimulação, e 14 a 46 anos / Oficinas. 

 Período: manhã e tarde. 

b) Educação de Jovens e Adultos: 

 01 aluno, sexo masculino. 

 Faixa etária: 20 anos. 

 Período noturno, sem informação da série frequentada. 
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c) Educação Infantil, em programa pré-escolar:  

 11 crianças do sexo masculino (07) e feminino (04) 

 Faixa etária: 5 a 7 anos. 

 Período: manhã e tarde. 

d) Ensino Fundamental I: 

 28 alunos no Ensino Fundamental I (24) e no Ensino Fundamental II (04). 

 Faixa etária: 6 a 16 anos (EFI) e 13 a 22 anos (EFII). 

 Sexo: masculino (16) e feminino (12). 

 Período: manhã e tarde. 

Temos, portanto, na Rede, a concomitância de dois modelos educacionais voltados PA-

ra os alunos com deficiência, dentre eles aqueles com síndrome de Down: o modelo da insti-

tucionalização, por meio da oferta em espaço restrito aos alunos com deficiência em Progra-

mas de Estimulação e de Oficinas, e o modelo da educação inclusiva, na pré-escola, educação 

de jovens e adultos e Ensino Fundamental, ofertados pela rede regular de ensino. 

Cabe demarcar que a faixa etária dos alunos atendidos pela Escola Especializada varia 

de 10 a 46 anos, enquanto a faixa etária é de 6 a 16 anos no Ensino Fundamental I, e de 13 a 

22 anos no Ensino Fundamental II, e ainda as crianças da Educação Infantil em programa de 

pré-escola. 

No ensino regular estão, portanto, os alunos mais jovens com síndrome de Down. Essa 

inclusão, no entanto, parece significar tão somente o compartilhamento com os demais alunos 

apenas do espaço físico e, quem sabe, do processo de socialização, e não do acesso aos co-

nhecimentos escolares, pois a análise dos prontuários escolares dos 23 alunos do Ensino Fun-

damental I (Quadro 3) com síndrome de Down, mesmo frequentando a 3ª ou 4ª série, eviden-

ciou que nenhum deles está alfabetizado. 

Durante a pesquisa de campo, verificamos que os(as) alunos(as) representados(as) pelos 

número 27 e 38 foram transferidos(as) para a Escola de Educação Especial; o(a) aluno(a) re-

presentado(a) pelo número 31 frequentava a Escola de Educação Infantil, e tivemos que a-

crescentar um(a) aluno(a), representado(a) pelo número 62, pois se encontrava matriculado 

em Escola do Ensino Fundamental. Diante dessas modificações, resolvemos reorganizar o 

quadro por programa e série, mantendo, entretanto, a numeração presente na relação original 

fornecida pela Secretaria. 

 



58 
 

Quadro 3. Alunos com síndrome de Down matriculados no Ensino Fundamental I da Rede Municipal 
de Educação de Barueri. 

Nº IDADE* SEXO UNIDADE ESCOLAR SÉRIE HIPÓTESE DIAGNÓSTICA 
22 7 F E. M. Ensino Fundamental I 1ª síndrome de Down 
36 7 M E. M. Ensino Fundamental I 1ª síndrome de Down 
39 7 F E. M. Ensino Fundamental I 1ª síndrome de Down 
44 7 F E. M. Ensino Fundamental I 1ª síndrome de Down 
35 7 M E. M. Ensino Fundamental I 1ª síndrome de Down 
33 7 M E. M. Ensino Fundamental I 1ª síndrome de Down 
45 7 M E. M. Ensino Fundamental I 1ª síndrome de Down 
31 6 T E. M. Ensino Fundamental I 1ª síndrome de Down 
43 7 T E. M. Ensino Fundamental I 1ª síndrome de Down 
48 8 F E. M. Ensino Fundamental I 2ª síndrome de Down 
40 8 M E. M. Ensino Fundamental I 2ª síndrome de Down 
37 8 M E. M. Ensino Fundamental I 2º síndrome de Down 
61 8 F E. M. Ensino Fundamental I 2º síndrome de Down 
29 8 M E. M. Ensino Fundamental I 2º síndrome de Down 
46 8 M E. M. Ensino Fundamental I 2º síndrome de Down 
62 10 F E. M. Ensino Fundamental I 3ª síndrome de Down 
23 12 F E. M. Ensino Fundamental I 3ª síndrome de Down 
34 10 M E. M. Ensino Fundamental I 3ª síndrome de Down 
60 9 F E. M. Ensino Fundamental I 3ª síndrome de Down 
28 16 M E. M. Ensino Fundamental I 4ª síndrome de Down 
59 12 F E. M. Ensino Fundamental I 4ª síndrome Down + hipotireoidismo 
24 12 M E. M. Ensino Fundamental I 4ª síndrome de Down 
25 12 M E. M. Ensino Fundamental I 4ª síndrome de Down 
32 11 F E. M. Ensino Fundamental I 4ª síndrome de down 
27 14 M E. M. Ensino Fundamental I 4ª síndrome de Down 

* As idades foram atualizadas em dezembro de 2008. 

 

 

Pode-se depreender do quadro acima que, do total de 23 alunos, nove se encontram na 

1ª série, oito deles com sete anos; dos seis alunos da 2ª série, todos estão com 8 anos; nos qua-

tro alunos na 3ª série, a idade varia de 9 a 12 anos, e na 4ª série se encontram cinco alunos 

com idade variando entre 11 e 16 anos. Assim, observa-se que a variação na idade em relação 

à série escolar, neste grupo, é mais acentuada na 4ª série, e a discrepância desses alunos com 

os demais colegas de classe pode se constituir em dificuldades relacionais. Pode-se indagar, 

também, qual o critério utilizado para a promoção desses alunos, visto que não se dá pela a-
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prendizagem escolar, e tampouco pela idade, uma vez que são “pré-silábicos”, conforme clas-

sificação da Secretaria.  

Na análise dos dados nos utilizamos dos resultados obtidos em teste padronizado de in-

teligência (WISC2) a que foram submetidos os sujeitos desta pesquisa. Tais resultados nos 

foram disponibilizados pela pesquisadora responsável, com objetivo de complementar os da-

dos dos alunos em referência à cognição, e serão oportunamente apresentados. 

Antes do início da coleta de dados, por meio da reaplicação da Avaliação Global 2008 – 

Língua Portuguesa, os pais ou responsáveis de todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 2), após leitura e compreensão das informações. 

Os dados dos sujeitos, como nome e quaisquer outras informações que pudessem identificá-

los, bem como das escolas por eles frequentadas foram omitidos, a fim de garantirmos sigilo e 

a sua privacidade. Cabe informar que este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-

quisa com Humanos, sob o processo CEP/UPM nº 1090/10/2008 e CAAE nº 0068.0.272.000-

08. 

De posse dos dados levantados, procedemos à organização e à análise dos mesmos, con-

forme a seguir apresentados. 

 

E - Análise dos Prontuários Pedagógicos 

 

Ao analisarmos os prontuários dos alunos, disponibilizados pelas escolas, procuramos 

nos deter aos dados pedagógicos (Quadro 4), especialmente àqueles referentes à leitura e à 

escrita, pois nosso objetivo estava centrado fundamentalmente no levantamento de informa-

ções sobre o processo de alfabetização dos alunos, dado que nosso pressuposto era que, espe-

cialmente esses jovens alunos, estavam vivenciando processos de aprendizagens escolares, 

marcadores da nova política educacional do Município. 

Temos no quadro a seguir 23 alunos, na faixa etária de 6 a 16 anos, que frequentam da 

1ª à 4ª série do Ensino Fundamental, cujo desempenho cognitivo, expresso em suas produções 

e interpretações da escrita, levou os professores e/ou psicopedagogas a classificá-los como 

pré-silábicos. 

                                                 
2 Teste WISC III foi aplicado pela Psicóloga Cintia Perez Duarte, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvi-
mento da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como parte da coleta de dados de sua dissertação: Caracterização de perfil cognitivo e 

avaliação de memória de trabalho na Síndrome de Down, sob orientação do Prof. Dr. Elizeu Coutinho de Macedo. O teste foi aplicado no 
período de setembro a novembro de 2008, e o procedimento foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Humanos, com protocolo 
do CEP/UPM 1086/10/2008 - CAAE 0064.0.272.000-08. 
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Quadro 4. Resultados da análise dos prontuários pedagógicos. 

Nº Idade Série Hipótese da 
língua 
escrita 

Fala Lê Escreve Nomeia 
letras 

Diferencia 
letras de 
números 

Observações dos prontuários 

44 7 1º Pré-silábica - Não Escrita 
primitiva 

Não Não Escreve garatujas 

45 6 1º Pré-silábica - - Escrita 
primitiva 

Sim Sim Apesar de nomear as letras do 
alfabeto não faz uso das 
mesmas na escrita 

43 6 1º Pré-silábica monossilábi-
ca 

Não Escrita 
primitiva 

- -   

33 7 1º - - - - - -   

36 7 1ª - - - - - -   

35 7 1ª Pré-silábica - - - Sim Sim   

39 7 1º Pré-silábica - - - - - Começou a frequentar a escola 
no mês de agosto/2008 

22 7 1º Pré-silábica - alfabeto - - -   

29 8 2º Pré-silábica comprome-
tida 

Não Escrita 
primitiva 

- - Escreve garatujas 

37 8 2º Pré-silábica final das 
palavras 

- - - Sim   

   
61 8 2º - - - Algumas 

letras do seu 
nome 

- - Escreve garatujas, apenas 
consegue escrever algumas 
letras do seu nome 

46 8 2º Pré-silábica Não Não Escrita 
primitiva 

Não Não Escreve garatujas 

48 8 2º Pré-silábica - Não Não Não Sim Não sabe escrever o próprio 
nome, escreve garatujas 

40 7 2º Pré-silábica incoerente Não Escrita 
primitiva 

Não Não Escreve garatujas 

62 10 3ª Pré-silábica prejudicada Não Vogais + 
consoante C 

A e E oscila Baixo rendimento acadêmico 

60 9 3ª Pré-silábica - Não Escrita 
primitiva 

Não Não   

34 10 3ª   com dificul-
dade 

Letra A   Letra A   Não reconhece as letras do 
alfabeto e nem do próprio 
nome 

23 12 3ª - incompreen-
sível 

Não Não Não Não Não interage com os outros 

25 11 4ª Pré-silábica - Letras 
do 

alfabeto 

Mistura letra 
bastão com 

escrita 
primitiva 

alfabeto   Material adaptado (lições no 
caderno) 

24 11 4ª Pré-silábica - Não - - - Material adaptado (Caderno 
Adoleta1 – EI) 

32 11 4ª Pré-silábica - - - - - Frequenta a escola desde o 
maternal 

28 16 4ª Pré-silábica - - - - - Notas 4,0 EF/EM/I/Fil = 5,0 

59 12 4ª Pré-silábica - Letras 
do 

alfabeto 

- - - Conhece todas as letras do 
alfabeto, está no processo de 
reconhecer algumas consoan-
tes junto com a vogal 

 

Embora não seja nosso objetivo discutir bases teóricas de alfabetização, a inconsistência 

da concepção cognitivista, que dá sustentação à psicogênese da língua escrita, sinalizada nos 

precários dados dos prontuários, se evidencia nas seguintes observações: “apesar de nomear 
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as letras do alfabeto, não faz uso das mesmas na escrita” (nº 45); “conhece todas as letras do 

alfabeto, está no processo de reconhecer algumas consoantes junto com a vogal” (nº 59); “es-

creve vogais mais a consoante c” (nº 62). 

O conhecimento da evolução psicológica do sistema da escrita, como colocado por Fer-

reiro e Teberosky (1995), não resolve nenhum dos problemas vividos pelos professores na 

organização das atividades da sala de aula, professor esse que não deve permanecer estático, à 

espera do aparecimento do próximo nível, pois, independentemente da abordagem dos proces-

sos de ensino–aprendizagem implicados na alfabetização, requer trabalho árduo, planejamen-

to, didática específica, conhecimento do manejo da classe marcada pela heterogeneida-

de/deficiências e, neste caso, serviços de apoio especializado, em atuação conjunta com o 

professor do ensino regular. Ou seja, implica em comprometimento com a aprendizagem de 

todos os alunos, com a mobilização da comunidade escolar, em especial do DAE – Departa-

mento de Apoio Especializado – em assessorar os profissionais da educação da Rede. 

Sabemos que a questão da alfabetização em nosso país continua sendo um grande desa-

fio, com muitos estudos e discussões em torno desse complexo processo que todo cidadão 

brasileiro tem por direito vivenciar, na busca pelo seu desenvolvimento social. 

No Brasil, o analfabetismo atinge 14,4 milhões de pessoas com 15 anos ou mais e está con-

centrado nas camadas mais pobres, nas áreas rurais, especialmente do Nordeste, entre os mais 

idosos, de cor preta e parda. Por outro lado, é importante notar que, entre 1996 e 2006, o percen-

tual de jovens de 15 a 24 anos analfabetos reduziu bastante, chegando a 5,8% (IBGE, 2007)3. 

O conceito usado pelo IBGE nas suas estatísticas considera alfabetizada a “pessoa capaz 

de ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece”. Analisando esse 

dado apontado acima, podemos verificar que o processo de alfabetização envolve diferentes 

perspectivas sociais e econômicas.  

Acreditamos que a alfabetização se dá além das séries iniciais do Ensino Fundamental, 

processo esse que Soares (2007, p. 17) conceitua como: 

 

Em seu sentido pleno, o processo de alfabetização deve levar à aprendizagem não de uma mera 

tradução do oral para o escrito, e deste para aquele, mas à aprendizagem de uma peculiar e 

muitas vezes idiossincrática relação fonemas-grafemas, de um outro código, que tem, em rela-

                                                 
3 Dados disponíveis em: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=987. Acessado em: abril de 
2008. 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=987
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ção ao código oral, especificidade morfológica e sintática, autonomia de recursos de articula-

ção do texto e estratégias próprias de expressão/compreensão.  

 

Fica evidente que a alfabetização é um processo complexo, que no dizer de Soares 

(2007) “não é uma habilidade, é um conjunto de habilidades, o que o caracteriza como um 

fenômeno de natureza complexa, multifacetado”.  

Se os dados do quadro anteriormente apresentado são, em si, preocupantes, especial-

mente se pensarmos nos alunos mais velhos que se encontram nas 3ªs e 4ªs séries, pois suge-

rem o “abandono” desses alunos ou mesmo a “desistência” do investimento escolar em suas 

aprendizagens e desenvolvimento, a situação se agrava quando examinamos resultados do 

teste de inteligência (Tabela 3) a que foram submetidos, pois alguns alunos expressam condi-

ções cognitivas que parecem ignoradas ou desconhecidas pelas escolas. 

Segundo Wechsler (1991, p. 39), os testes de Wechsler-WISC oferecem um sistema de 

interpretação dos resultados cuja terminologia segue as normas da American Association on 

Mental Deficiency e da American Psychiatric Association. A tabela abaixo mostra os percen-

tuais amostrais equivalentes aos escores de cada categoria de QI, a saber: 

 

Percentuais amostrais dos escores encontrados nas categorias de QI 

QI Total Categorias  Curva normal  teórica (%) Amostra (%) 

   QIV QIE QIT 

> 129 Muito superior 2,2 2,6 1,9 2,1 

120 – 128 Superior 6,7 7,6 7,6 7,4 

110 – 119 Média superior 16,1 16,7 18,1 19,5 

90 – 109 Média 50,0 47,3 45,4 45,1 

80 – 89 Média inferior 16,1 17,5 18,0 17,5 

70 – 79 Limítrofe 6,7 6,6 7,4 6,6 

<69 Intelectualmente deficiente 2,2 1,6 1,6 1,9 

Legenda: QIV = QI Verbal; QIE = QI de Execução; QIT = QI Total. 

 

 

Voltando, então, à Tabela 3, dos 23 alunos, apenas três não responderam à testagem, 

sugerindo maiores dificuldades linguísticas e, possivelmente, prejuízos cognitivos mais acen-

tuados. Não podemos dizer o mesmo dos alunos nº 43, 46 e 23, pois o “não falar” indica, no 
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nosso entender, a inadequação do instrumento / tipo de teste utilizado. O nº 45 recusou-se a 

colaborar. 

 
Tabela 3. Resultados de Teste de Inteligência aplicado a alunos com sín-

drome de Down matriculados no Ensino Fundamental I da Rede 
Municipal de Educação de Barueri. 

Número Idade Série QI Total QI Verbal QI de Execução 
22 6 1º ano 59 60 66 
44 7 1º ano 52 52 60 
35 7 1º ano 57 55 67 
36 7 1º ano 67 64 76 
39 7 1º ano 53 52 63 
45 6 1º ano Recusou-se a fazer 
43 6 1º ano Não fala 
33 7 1º ano Não fala e não compreende 
29 7 2º ano 58 57 66 
40 7 2º ano 58 56 67 
48 8 2º ano 50 50 57 
37 8 2º ano 50 48 53 
46 7 2º ano Quase não fala 
61 7 2º ano Não compreendeu as instruções 
60 9 3ª 55 55 63 
62 10 3ª 50 46 45 
34 10 3ª Não compreendeu as instruções 
23 12 3ª Não fala 
24 11 4ª 50 46 45 
32 11 4ª 50 48 45 
25 11 4ª 50 46 45 
59 12 4ª 50 45 45 
28 16 4ª 50 45 45 

 

 

No entanto, a capacidade dos demais alunos nos faz acreditar que práticas pedagógicas 

voltadas à aprendizagem e ao desenvolvimento devem ser capazes de oferecer diferentes pro-

cedimentos por meio de atividades pedagógicas e sugestões de outros profissionais que devem 

compor a equipe de apoio, a fim de mobilizar o interesse desse aluno, procurando buscar, in-

cansavelmente, que os conteúdos abordados se tornem significativos para essa criança. Quan-

to maior o número de instrumentos apresentados à criança, maior será a possibilidade de am-

pliação de sua ação. Vygotsky (1989), neste sentido, afirma que:  

 

 [...] o efeito do uso de instrumentos sobre os homens é fundamental não apenas porque os a-

juda a se relacionarem mais eficazmente com seu ambiente como também devido aos impor-
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tantes efeitos que o uso de instrumentos tem sobre as relações internas e funcionais no interior 

do cérebro humano. (1989, p. 149). 

 

Ainda segundo Vygotsky (1989), o aprendizado e o desenvolvimento não coincidem; 

existe uma diferença entre o que a criança consegue desempenhar independentemente da ori-

entação de outra pessoa e o que a criança consegue desempenhar a partir da orientação de 

outra pessoa. A essa diferença, Vygotsky (1989) denominou de zona de desenvolvimento 

proximal, que é a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimen-

to potencial O desenvolvimento real costuma ser determinado pela solução independente de 

problemas, e o nível de desenvolvimento potencial é determinado pela solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes.  

Para esse autor, a zona de desenvolvimento proximal define as funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, e que se encontram presentes em 

estado embrionário. O nível de desenvolvimento real caracteriza “o desenvolvimento mental 

retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvi-

mento mental prospectivamente” (VYGOTSKY, 1989, p. 97).  

Nesse aspecto, fica claro que o papel do professor e dos demais envolvidos com a a-

prendizagem da criança é de fundamental importância. À medida que forem apresentados à 

criança instrumentos diferentes e estimuladores, ela poderá absorvê-los, em seu tempo e in-

tensidade, medida essa muito particular a cada um. Muitas vezes, o aluno com síndrome de 

Down necessita mais motivações e com maior tempo para apresentar resultados de seu desen-

volvimento potencial. 

Acreditando no potencial dessas crianças e em suas capacidades compensatórias, nos 

termos de Vygotsky, Padilha traz: 

 

O ensino de crianças com algum tipo de atraso deveria ser baseado no fato de que junto com o 

“defeito” vêm tendências psicológicas para combatê-lo. Sugere que o planejamento educacio-

nal se oriente pela noção de compensação. O que temos de buscar são as forças positivas do 

“defeito”, dirigindo-nos para alcançar o que é socialmente valorizado, construindo assim a au-

to-estima perdida ou não estabelecida. (PADILHA, 1997, p. 39). 
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F - Avaliação de Aprendizagem: a negação da diversidade / deficiência mental dos  

      alunos com síndrome de Down 

 

Em um de nossos contatos com a Secretaria Municipal de Educação, fomos informadas 

que, no ano de 2008, havia sido aplicado na Rede um instrumento de avaliação da aprendiza-

gem, elaborado por uma empresa de assessoria externa, a partir do material didático utilizado 

pelas escolas. 

Denominada “1ª Avaliação Global 2008” e aplicada ao final do 1º semestre daquele ano 

– portanto, seis meses após o início do ano letivo –, inclusive aos alunos da 1ª série, a avalia-

ção continha 20 questões em Língua Portuguesa (10) e Matemática (10), com duração de apli-

cação de um período regular de aula dos alunos. 

Na folha introdutória da avaliação da Língua Portuguesa (ANEXO 3), as orientações 

para o aplicador (professor?) já indicavam, de antemão, a necessidade de orientação ou con-

dução do aplicador aos dos grupos / classes em cada uma das questões: “leia os textos e cada 

uma das questões em voz alta, passando para a questão seguinte quando todos ou a maioria 

dos alunos tiverem concluído”; “(...) orientar o aluno para pintar apenas o quadradinho que 

representa a alternativa correta”. 

Retomando os registros dos dados dos prontuários pedagógicos dos alunos com síndro-

me de Down, que indicam a opção da Rede pela abordagem cognitivista da alfabetização e a 

classificação desses alunos como pré-silábicos, caberia indagar os objetivos da avaliação da 

qual participaram: O que produziram? Como produziram? E mais, quais foram as ações da 

Rede a partir dos resultados da avaliação, no que toca à inclusão escolar efetiva desses e de 

outros alunos? 

Tais indagações se justificam pelo conteúdo de Língua Portuguesa avaliado que, cre-

mos, não era acessível aos alunos com síndrome de Down das 1ªs séries nem para os mais 

velhos, pois, conforme os dados dos prontuários, todos eles ainda eram analfabetos, inclusive 

os que frequentavam o ensino regular por mais tempo e que se encontravam em classes de 2ª, 

3ª ou 4ª séries, e até mesmo, acreditamos, os que estavam inseridos no Ensino Fundamental II. 

Os conteúdos da avaliação da Língua Portuguesa se centraram nos seguintes conheci-

mentos:  
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a) alfabeto (conhecimento de sua sequência, identificação, no alfabeto, das letras que 

compõem o nome do aluno; letras antecessora e sucessora);  

b) vogais (completar início de palavras / substantivos, com apoio do desenho do objeto; 

completar palavras com as vogais, com apoio de desenho, por exemplo: T__L__F__N__;  

c) descrição de sons finais de palavras: “ligue os desenhos cujas palavras terminam com 

o mesmo som (questão nº 5) – “avião / balão (bexiga?), pente / dente (desenho?), sol (dese-

nho?) / caracol (?);  

d) leitura (associar objetos desenhados aos nomes escritos: fadas (desenho?), jipe (car-

ro?), janela (?)...; completar nomes de animais com as consoantes iniciais; leitura de frases 

soltas e incompletas / completar com onomatopéias de animais; e) leitura e “interpretação”de 

texto, de autor desconhecido (questão nº 10). 

 

G - Aplicação da Avaliação de Língua Portuguesa 

 

Em nosso percurso de coleta e análise de dados, cuja incipiência está configurada, op-

tamos por nos aproximar dos 23 alunos com síndrome de Down cursantes do Ensino Funda-

mental I e reaplicar a avaliação de Língua Portuguesa à qual haviam sido submetidos ao final 

do 1º semestre de 2008. Cabe apontar, novamente, que essa avaliação foi desenvolvida por 

uma empresa terceirizada, contratada pela Secretaria da Educação do Município para esse 

fim, o que nos permite inferir sobre o distanciamento entre os propósitos da avaliação para a 

própria rede e os propósitos definidos pela equipe, vinculada à empresa terceirizada, que de-

senvolve tais avaliações, cabendo a pergunta: Qual a função da avaliação para a Secretaria? 

Afinal, parece que a avaliação cumpre uma formalidade sem, contudo, cumprir o que deveria 

ser seu propósito, ou seja, acompanhar, pela via da avaliação continuada, o processo de a-

prendizagem de seu alunado.  

A despeito de considerarmos tal avaliação externa como inapropriada para todos os alu-

nos e, especialmente, para o grupo de alunos com síndrome de Down, optamos por aplicá-la, 

apenas como uma forma de nos aproximar das condições escolares desses alunos. De fato, dos 

alunos com síndrome de Down com idades entre 6 e 9 anos, não se esperaria uma produção da 

língua escrita compatível com o instrumento utilizado. Entretanto, se esperaria que os alunos 

mais velhos que frequentam as 3ªs e 4ªs séries apresentassem melhores resultados. Observou-
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se, na maioria dos alunos, inclusive nos mais velhos, baixa tolerância para realizar as atividades 

propostas, fato que podemos apontar como o despreparo deles para acompanhar a rotina escolar. 

Apresentamos no Quadro 5 os resultados da aplicação da Avaliação Global – Língua 

Portuguesa – 2008. 

 

 
Quadro 5. Resultados da aplicação da Avaliação Global – Língua Portuguesa (2008). 
NÚMERO SÉRIE IDADE PERFIL DA 

SALA DE  
AULA* 

AVALIAÇÃO 

22 1º ano 7 36 alunos 
1 deficiente 

Fala monossilábica. 
Analfabeto, escreve só rabiscos e com pouca apreensão ao usar o lápis. 
Fez os exercícios nº 1, nº 4, nº 5 e nº 6. 
 

33 1º ano 7 25 alunos 
1 deficiente 

Não fala. 
Não compreende orientação da tentativa de mediação. 
Analfabeto, não sabe utilizar o lápis; não tem a lateralidade definida, ora 
é canhoto, ora destro. 
Não consegui aplicar a avaliação, fez alguns rabiscos nos exercícios nº 4, 
nº5 e nº6.  
Pouca tolerância. 
 

35 1º ano 7 29 alunos 
1 com síndrome 
de Down e 3 com 
déficit de atenção  

Fala compreensível. 
Analfabeto, oscila na escrita de algumas letras aleatórias e rabiscos. 
Pouca tolerância, não conseguiu realizar todas as questões da avaliação, 
fez os exercícios nº 1, nº 4, nº 5 e nº 6. 
 

36 1º ano 7 27 alunos 
1 deficiente 

Fala bem, tem autonomia para estabelecer diálogo. 
Analfabeto, conhece o alfabeto, mas oscila para reconhecer letras ante-
cessora e sucessora; conseguiu, com a minha orientação, realizar a ativi-
dade das vogais (completar início de palavras / substantivos, com apoio 
do desenho do objeto). 
No exercício número 10 de leitura e „interpretação de texto”, não leu, mas 
após minha leitura, conseguiu responder as questões de “interpretação”. 
Demonstrou que, com apoio e estímulo adequados, tem potencial para se 
alfabetizar. 
 

43 1º ano 6 32 alunos 
1 deficiente 

Fala incompreensível (monossilábica). 
Analfabeto – oscila na apreensão do uso do lápis – escreve rabiscos. 
Não demonstra saber o significado da leitura e da escrita. 
Pouca tolerância para realizar a avaliação, não conseguiu realizar todas as 
questões, fez os exercícios nº 1e o nº 3. 
 

44 1º ano 7 33 alunos 
1 deficiente 

Fala: responde somente o que lhe é perguntado com fala monossilábica. 
Analfabeto – escreve rabiscos. 
Não demonstra saber o significado da leitura e da escrita. 
Pouca tolerância para realizar a avaliação, não conseguiu terminar todas 
as questões, fez os exercícios nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5 e nº 6. 
 

45 1º ano 6 30 alunos 
2 deficientes 

Fala pouco. 
Analfabeto – oscila na apreensão do uso do lápis; nomeia o alfabeto sem 
demonstrar significado para as letras nomeadas; não reconhece as letras 
do próprio nome; não sabe a sequência (letras antecessora e sucessora) – 
escreve rabiscos. 
Pouca tolerância para realizar a avaliação, não conseguiu terminar todas 
as questões, fez os exercícios nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5, nº 6 e nº 7. 
 

29 2ª série 8 anos 33 alunos 
2 deficientes 

Fala bem, tem iniciativa para estabelecer diálogo. 
Analfabeto – não conhece nenhuma letra do alfabeto – escreve rabiscos. 
Pouca tolerância, não conseguiu realizar todas as questões da avaliação, 
fez os exercícios nº 1, nº 2, nº 3, nº 4, nº 5, nº 6, nº 7, nº 8 e nº 9. 
 

37 2º ano 8 anos 30 alunos 
1 deficiente 

Fala pouco, somente responde o que lhe é perguntado, sem iniciativa para 
diálogo. 
Analfabeto, oscila na escrita de algumas letras aleatórias e rabiscos. 
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Quadro 5. Resultados da aplicação da Avaliação Global – Língua Portuguesa (2008). (Continiação). 
NÚMERO SÉRIE IDADE PERFIL DA 

SALA DE  
AULA* 

AVALIAÇÃO 

39 2ª série 8 anos 29 alunos 
1 deficiente 

Fala bem. 
Analfabeta, escreve rabiscos. 
Não consegui aplicar toda avaliação, fez os exercícios nº 1 e nº 4. 
 

46 2º ano 7 anos Informação não 
obtida 

Fala incompreensível. 
Não consegui aplicar a avaliação, muito disperso, não compreende as 
instruções. 
 

48 2ª série 8 anos Informação não 
obtida. 

Fala bem. 
Analfabeta, utiliza a letra A para escrever tudo. 
Não compreende as instruções. 
 

61 2º ano 8 anos 30 alunos 
1 deficiente 

Analfabeto, escreve rabiscos. 
Não consegui aplicar a avaliação, não compreende as instruções. 
 

23 3ª série 12 anos 38 alunos 
4 deficientes 

Fala monossilábica, de difícil compreensão. 
Analfabeta, escreve rabiscos e com pouca apreensão ao usar o lápis. 
Não compreende as instruções. 
 

34 3ª série 10 anos 35 alunos 
1 deficiente 

Fala incompreensível, às vezes repete o que ouve - ecolálico(a). 
Analfabeto, na maioria das vezes, escreve a letra A para tudo. 
Tem dificuldade para compreender as instruções. 
 

60 3ª série 9 anos 41 alunos 
1 deficiente 

Fala bem. 
Analfabeto, oscila na escrita de algumas letras aleatórias e rabiscos. 
Pouca tolerância, não conseguiu realizar todas as questões da avaliação, 
fez somente os exercícios nº 1, nº 2, nº 4, nº 7 e no exercício nº 8 fez 
somente a primeira atividade. 
 

62 3ª série 10 anos 44 alunos 
3 deficientes 

Fala pouco, somente responde o que lhe é perguntado, sem iniciativa para 
diálogo. 
Analfabeto – nomeia algumas letras do alfabeto sem demonstrar saber o 
significado das mesmas; não reconhece as letras do próprio nome; não 
sabe a sequência (letras antecessora e sucessora) – escreve rabiscos, 
tentando imitar o ato de escrever. 
 

24 4ª série 11 anos 33 alunos 
2 deficientes 

Fala pouco, somente responde o que lhe é perguntado, sem iniciativa para 
diálogo. 
Analfabeto – oscila entre a escrita de letras aleatórias e rabiscos, às vezes 
faz cópia. 
Pouca tolerância, não conseguiu realizar todas as questões da avaliação. 
 

25 4ª série 11 anos 33 alunos 
1 deficiente 

Fala bem. 
Analfabeto - para escrever, oscila entre a escrita de letras (sem significa-
do) e rabiscos. Tem decorado parte do alfabeto, mas não reconhece as 
letras do próprio nome, ao fazer atividade utilizando o alfabeto, não sabe 
dizer a letra antecessora e sucessora.  
Não diferencia letras de números. 
Pouca tolerância, não conseguiu realizar todas as questões da avaliação. 
 

28 4ª série 16 anos 31 alunos 
1 deficiente 

Fala pouco, somente responde o que lhe é perguntado, sem iniciativa para 
diálogo. 
Analfabeto - oscila na escrita de algumas letras aleatórias e rabiscos; 
copiou algumas letras. 
Não diferencia letras de números. 
 

32 4ª série 11 anos 29 alunos 
2 deficientes 
Esse aluno, apesar 
de estar matricu-
lado na 4ª série, 
assiste aula na 2ª 
série, por consen-
so dos professo-
res; eles acreditam 
que ele terá maior 
aproveitamento do 
trabalho desen-
volvido. 

Fala pouco. 
Analfabeto – oscila na escrita de algumas letras aleatórias e rabiscos. 
Pouca tolerância, não conseguiu realizar todas as questões da avaliação. 
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Quadro 5. Resultados da aplicação da Avaliação Global – Língua Portuguesa (2008). (Continuação). 
NÚMERO SÉRIE IDADE PERFIL DA 

SALA DE  
AULA* 

AVALIAÇÃO 

59 4ª série 12 anos 32 alunos 
1 deficiente 

Frequentou apenas 1 semana de aula este ano, devido a problemas de 
saúde. 
Fala pouco, somente responde o que lhe é perguntado. 
Analfabeto, tem o alfabeto decorado, mas não reconhece a sequência, 
nem a letra antecessora e sucessora, também não identifica as letras do 
próprio nome. 
Com a minha orientação, conseguiu realizar parte da atividade 4: vogais 
(completar início de palavras / substantivos, com apoio do desenho do 
objeto; e também a atividade 9: completar com onomatopéias de animais. 
 

40 - - Informação não 
obtida 

Não realizou a avaliação, tentei encontrá-lo(a) na escola por três vezes, 
mas ele(a) havia faltado. 
 

 * Dados fornecidos pelas professoras. 

 

 

Esta amostra apontou que, independentemente da série cursada, do sexo, da idade e do 

nível intelectual mostrado na Tabela 3, não se observaram diferenças qualitativas no nível de 

aprendizagem da leitura e escrita desses alunos. Entretanto, conforme vimos em pesquisas 

anteriormente apresentadas, para uma ação educacional que leve em conta a individualidade 

de cada um, com suas especificidades, como os alunos com síndrome de Down, que busque 

como objetivo principal o seu desenvolvimento cognitivo, fica difícil pensar em efetiva ação 

pedagógica em classes que têm, em média, 33 alunos por sala. Acreditamos que seja difícil 

para o professor atender às demandas decorrentes das características individuais e das neces-

sidades educacionais de seus alunos, características e necessidades essas, aliás, apresentadas 

por todos os alunos, independentemente de apresentarem ou não deficiência. 

Chamou-nos muita atenção, na análise dos prontuários, os poucos dados referentes à a-

prendizagem e ao desenvolvimento cognitivo dos alunos, bem como a falta de dados relativos 

às adaptações curriculares e/ou propostas de atividades pedagógicas para eles, como procedi-

mento orientador do processo evolutivo dos alunos.  

Outra questão a ser trabalhada com os alunos é a sua tolerância ao tempo das atividades. 

A maioria não conseguiu finalizar as questões da avaliação por baixa tolerância para realizar 

as atividades. 

Uma questão não respondida, a partir da análise dos prontuários, diz respeito à classifi-

cação referente à aquisição da leitura e escrita dos alunos que, em sua maioria, foram avalia-

dos como “pré-silábicos” sem, contudo, explicitar como chegaram a tal classificação.  
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Sabemos que a análise do processo de alfabetização, considerando as contribuições do 

paradigma psicogenético, construído por Emilia Ferreiro e ancorado em Piaget, se dá pela 

perspectiva psicológica em que os conhecimentos prévios do aluno são considerados como 

pré-requisitos para a aprendizagem da língua escrita. Emília Ferreiro sugere uma avaliação 

específica e complexa para se analisarem os processos evolutivos de alfabetização, demarcado 

por hipóteses crescentes de conceituação. Nessa perspectiva, e considerando que a terminolo-

gia da classificação utilizada, conforme os prontuários, sugere a opção da Secretaria Munici-

pal de Educação de Barueri pela abordagem psicogenética da língua escrita, é que essa classi-

ficação apresentada nos prontuários nos parece inconsistente, uma vez que ali não se encon-

tram indicadas as avaliações aplicadas para determinar tais hipóteses.  

Conforme registrado no “caderno de campo”4, a pesquisadora, ao buscar os alunos em 

suas salas de aula para aplicar as avaliações, os encontrava, na maioria das vezes, embaixo da 

mesa da professora, deitados no chão no fundo da sala, picando papel na lata de lixo ou rece-

bendo atenção do amigo destinado a ajudá-lo. Também pudemos observar que muitos alunos, 

nos dias em que recebem atendimento clínico, faltam à escola, que fica relegada a segundo 

plano. Ainda que a atual legislação aponte que o atendimento complementar, suplementar ou 

de apoio seja oferecido aos alunos no contraturno, não se verificou, neste estudo, o cumpri-

mento dessa orientação, apesar da colocação dos coordenadores de que os atendimentos clíni-

cos estão sendo realizados no mesmo turno da escola em função da baixa adesão das famílias. 

E caberia aqui a questão: Se os alunos com síndrome de Down podem, sistematicamente, pelo 

menos uma vez por semana, deixar de frequentar a sala de aula, sem prejuízo, qual seria a 

função dessa sala de aula? Essa questão (e outras dela decorrentes) demandaria, no nosso en-

tender, outro estudo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 O Caderno de Campo foi utilizado pela pesquisadora, durante todo o processo de coleta de dados, para registrar apontamentos e dados 
obtidos por meio de observações e contato com professores, alunos e equipe técnica. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Traçar o perfil dos alunos com síndrome de Down matriculados no Ensino Fundamental 

I, especificamente quanto às suas aprendizagens, e elegendo a alfabetização como indicador 

de resultados de ações pedagógicas diferenciadas por parte das escolas regulares integrantes 

da Rede Municipal de Ensino de Barueri, foi o objetivo geral que propusemos para esta pes-

quisa. 

Nesse percurso pudemos identificar e mapear a demanda de alunos com síndrome de 

Down atendidos pela Rede, bem como levantar dados sobre a evolução de suas aprendiza-

gens, em especial a alfabetização, pela via da análise dos respectivos prontuários pedagógicos 

e pela aplicação da Avaliação Global – Língua Portuguesa. Aproximamo-nos do funciona-

mento do Departamento de Apoio Especializado – DAE, que responde pela política de inclu-

são de alunos com deficiência no Município, a fim de compreender como estão sendo realiza-

das as ações direcionadas a esse alunado.  

Como anteriormente apontado, a Rede Municipal de Ensino de Barueri apresentou, a 

partir de 2004, um aumento marcante no número de matrículas de alunos com deficiência, 

especialmente no Ensino Fundamental, dentre os quais mais de 60 alunos com síndrome de 

Down, o que demandaria uma revisão de seu funcionamento, compatível com a atual deman-

da. Esse funcionamento se relaciona especialmente ao suporte técnico-pedagógico oferecido 

aos gestores escolares e professores, bem como ao atendimento escolar direcionado às de-

mandas específicas de alunos com síndrome de Down matriculados na rede. Acreditamos que 

uma melhor informação e conhecimento das especificidades e necessidades educacionais de 

tais alunos, por parte dos gestores, professores, psicopedagogas e demais profissionais envol-

vidos, seja um caminho possível para o desenvolvimento de propostas e ações pedagógicas 

que possam promover modificações qualitativas no processo de aprendizagem e no desenvol-

vimento dessa clientela.  

Acreditamos, também, que o funcionamento do DAE, em relação às ações técnico-

pedagógicas até então disponibilizadas para a Rede, não surtiu os efeitos desejados, apesar de 

todos os esforços empreendidos, especialmente pelo aumento crescente do número de matrí-

culas de alunos com deficiência, hoje com 1.201 alunos, sem o crescimento compatível do 
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número de profissionais, bem como pela composição da equipe, prioritariamente clínica e 

administrativa, e pela própria forma como se encontra organizada.  

Há que se considerar, ainda, que as pesquisas referidas como suporte teórico a este estu-

do apontam que alunos com síndrome de Down apresentam especificidades cognitivas, de 

linguagem, de memória, de processamento de informação, dentre outras que, por si só mere-

ceriam, por parte dos envolvidos, maior conhecimento dessas especificidades e, consequen-

temente, de suas necessidades educacionais, fato que esta pesquisa aponta como fundamental 

para que o processo ensino-aprendizagem se efetive. 

Conforme mencionado anteriormente, Bissoto (2005) aponta que o desenvolvimento do 

indivíduo com síndrome de Down, como o de qualquer outra pessoa, resulta de influências 

sociais, culturais e genéticas, incluindo-se aí as expectativas em relação às suas potencialida-

des e capacidades e aos aspectos afetivo-emocionais da aprendizagem. Muito embora eles 

apresentem características peculiares de desenvolvimento, isso não se constitui numa unifor-

midade que possibilite predizer comportamentos e potencialidades. A ação educacional ado-

tada em relação à pessoa com síndrome de Down deve levar em consideração a concepção de 

que há necessidades educacionais próprias de aprendizagem, que cada um possui um processo 

de desenvolvimento particular, fruto de condições genéticas e sócio-históricas próprias. As-

sim, as ações pedagógicas devem ser investigadas, reconhecidas e trabalhadas com utilização 

de técnicas e recursos educacionais apropriados para o atendimento das demandas do alunado 

com síndrome de Down. 

Na mesma direção, Silvia e Kleinhans (2006) apresentam algumas das descobertas rela-

cionadas aos processos cognitivos na síndrome de Down, procurando evidenciar a função do 

conhecimento sobre a plasticidade cerebral no desenvolvimento e na aquisição da aprendiza-

gem, destacando a importância de uma estimulação bem estruturada, a fim de minimizar as 

dificuldades e evidenciar a possibilidade de aprendizagem e de desenvolvimento a partir de 

experiências em ambientes propícios, com estimulação dos processos cognitivos realizada de 

maneira adequada desde os primeiros anos de vida, com o propósito de promover modifica-

ções qualitativas relevantes no desenvolvimento dessas crianças. 

O desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down se dará em resposta ao ambiente, 

se esse ambiente for solicitador, promotor de autonomia e de diferentes possibilidades de des-

cobertas de seu potencial. É esperado que as atividades sejam programadas de modo a envol-

ver as áreas em que o aluno apresenta maior potencial, a fim de que perceba que pode realizar 
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determinadas tarefas com êxito. Desse modo, acredita-se que haverá satisfação e maior moti-

vação para enfrentar aquelas áreas em que apresenta maior dificuldade. 

Pode-se pensar, então, que a aprendizagem de crianças com síndrome de Down depende 

de procedimentos e de técnicas pedagógicas capazes de tornar o aprendizado significativo e, 

consequentemente, mais efetivo o seu desenvolvimento. Estudos sobre o desenvolvimento 

infantil indicam que, no momento do ingresso escolar, todas as crianças, com deficiência ou 

não, estão em plena fase de desenvolvimento e crescimento, sendo esse processo singular a 

cada uma, pois que apresentam capacidades de desempenho e tempo de maturidade próprios.  

Dessa experiência, vista “de fora” da sala de aula, pudemos enxergar que as soluções 

para tantas dificuldades, já apontadas, relativas à inclusão de alunos com síndrome de Down, 

estão para além do âmbito da sala de aula, dada a sua amplitude. E essa amplitude não pode 

ser vista somente pela ótica do aluno com deficiência e que apresenta necessidades educacio-

nais especiais, tampouco pela ótica do professor “despreparado”, assim como é referido por 

muitos, mas envolve questões de ordem sócio-econômicas, estruturais e funcionais pertinentes 

a políticas públicas específicas. Essas questões representam o universo em que se assentam os 

alicerces do sistema educacional.  

Acreditamos na inclusão escolar, e não temos dúvida de que seja função da escola pú-

blica “regular” realizá-la com qualidade, atendendo à demanda de seu alunado, respeitando as 

diferenças humanas, com propostas de ação que visem e atendam aos múltiplos e interdepen-

dentes aspectos do desenvolvimento do aluno enquanto tal; mas não podemos deixar de apon-

tar nossa preocupação em relação à inclusão quando vista apenas como acesso à escola regu-

lar. 

A despeito de percebermos a mobilização da Secretaria Municipal de Educação de Ba-

rueri para a efetivação da inclusão de seus munícipes com síndrome de Down no ensino regu-

lar, ela ainda não se mostrou suficiente. Podemos inferir, a partir desta amostra, que outros 

municípios apresentem, também, outras tantas dificuldades, visto que a inclusão deve ser pen-

sada como um processo e, como tal, vai se construindo no decorrer do caminho. 

Com esta pesquisa foi possível nos aproximarmos de uma dada realidade e constatar a 

complexidade que envolve o processo de inclusão dos alunos com síndrome de Down, mor-

mente ao nos atermos às suas aprendizagens escolares, e, cremos, chegamos ao final desta 

caminhada com algumas questões respondidas, outras, por responder e outras tantas geradas 

no transcorrer do percurso.  
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Acreditamos que esta pesquisa tenha desenhado apenas um esboço do retrato do proces-

so de inclusão escolar do município, com foco no aluno com síndrome de Down. Assim sen-

do, esperamos que outros estudos possam se aproximar desse processo, pela via do professor, 

dos gestores, dos demais alunos, bem como da própria política municipal de educação.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. 

CARTA DE INFORMAÇÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
BARUERI, SP. 

 

 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar o processo de inclusão escolar de alunos com síndrome de 

Down incluídos no Ensino Fundamental I, na rede municipal de Barueri/SP, pela via da aprendizagem acadêmi-
ca. Os dados para estudo serão coletados através da reaplicação da Avaliação Global da Língua Portuguesa – 1º 
ano e da aplicação das provas: Prova de Leitura em Voz Alta de itens isolados e a Prova de Escrita sob Ditado de 
itens isolados, os instrumentos serão aplicados em todos os alunos com síndrome de Down matriculados no 
Ensino Fundamental I e devidamente autorizado pelo pai, mãe ou cuidador responsável. Para tal, solicitamos a 
autorização desta instituição a aplicação dos instrumentos de coleta de dados; o material e o contato interpessoal 
não oferecerão riscos de qualquer ordem aos colaboradores e à instituição. Os indivíduos não serão obrigados a 
participar da pesquisa, podendo desistir a qualquer momento. Tudo o que for falado será confidencial e usado 
sem a identificação do colaborador e dos locais. Quaisquer dúvidas que existirem agora ou depois poderão ser 
livremente esclarecidas, bastando entrar em contato conosco no telefone abaixo mencionado. De acordo com 
estes termos, favor assinar abaixo. Uma cópia ficará com a instituição e outra com a pesquisadora. Obrigada. 
  
 
_____________________________          ______________________________ 
Pesquisadora: Andréa A. F. Vital                      Orientadora: Maria Eloísa F. D‟Antino                 
Universidade Presbiteriana Mackenzie                                                                                                                      
Tel. para contato:2114-8707                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) _________________________  
_______________________________, representante da instituição, após a leitura da CARTA DE INFORMA-
ÇÃO À INSTITUIÇÃO, ciente dos procedimentos propostos,  não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido 
e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância quanto a realização 
da pesquisa. Fica claro que a instituição, através de seu representante legal, pode, a qualquer momento, retirar 
seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica 
ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. 
 
 
São Paulo, ........ de ......................................... de ...................... 
 
 
__________________________________________ 
Assinatura do sujeito ou seu representante legal  
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ANEXO 2. 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA 

 
 

A finalidade do presente projeto é analisar processo de inclusão escolar de alunos com síndrome de Down 
incluídos no Ensino Fundamental I, na rede municipal de Barueri/SP, pela via da aprendizagem acadêmica.. Os 
dados para estudo serão coletados através da reaplicação da Avaliação Global da Língua Portuguesa – 1º ano e 
da aplicação das provas: Prova de Leitura em Voz Alta de itens isolados e a Prova de Escrita sob Ditado de itens 
isolados. Os instrumentos de avaliação serão aplicados diretamente pela pesquisadora responsável em uma sala 
da Unidade Escolar na qual o aluno está regularmente matriculado. Este material será posteriormente analisado e 
será garantido sigilo absoluto sobre o desempenho individual de cada aluno com síndrome de Down, sendo res-
guardado o nome dos participantes, bem como a identificação do local da coleta de dados. A divulgação do tra-
balho terá finalidade acadêmica, esperando contribuir para um maior conhecimento do tema estudado. Aos parti-
cipantes cabe o direito de se retirar do estudo em qualquer momento, sem prejuízo algum.  

 
Os dados coletados serão utilizados na Dissertação de Mestrado da Pedagoga Andréa Aparecida Francis-

co Vital, aluna do Programa de Mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.. 

 
 
            .........................................................             ............. ............................................. 
            Pesquisadora:                                    Orientadora:   
           Andréa Aparecida Francisco Vital           Maria Eloisa Fama D´Antino 
           Instituto Presbiteriano Mackenzie 
           Tel. para contato:2114-8707 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) _________________________ 

________________________, sujeito de pesquisa, após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO 
DA PESQUISA, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a 
respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em 
participar da pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente 
que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo profissional. 

 
 
 
São Paulo,....... de ..............................de.................. 
 
 
________________________________________ 
Assinatura do sujeito ou seu representante legal 
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ANEXO 3 

AVALIAÇÃO GLOBAL 2008 – LÍNGUA PORTUGUESA. 
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ANEXO 4. 

ALGUMAS AVALIAÇÕES GLOBAIS QUE FORAM APLICADAS  

 

Avaliação Global aplicada ao aluno representado pelo nº 45 – 1º ano. 
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Avaliação Global aplicada ao aluno representado pelo nº 36 – 1º ano. 
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Avaliação Global aplicada ao aluno representado pelo nº 37 – 2º ano. 
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Avaliação Global aplicada ao aluno representado pelo nº 48 – 2ª série. 
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Avaliação Global aplicada ao aluno representado pelo nº 62  – 3ª série. 
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Avaliação Global aplicada ao aluno representado pelo nº 34 – 3ª série 
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Avaliação Global aplicada ao aluno representado pelo nº 28 – 4ª série. 
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Avaliação Global aplicada ao aluno representado pelo nº 59 – 4ª série. 
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ANEXO 5. 

QUESTIONÁRIO 

 

1) Quais são os profissionais que compõem o DAE? 

2) Como o DAE enxerga o processo da inclusão do seu município? 

3) Quantos alunos recebem o apoio do DAE? 

4) Explique a atuação de cada profissional? 

5) Como o DAE acompanha a atuação da sua equipe? 

6) Qual o procedimento do DAE no ingresso do aluno com síndrome de Down? 

7) Existe sala de recurso no município? Caso a resposta seja afirmativa, descreva seu funcio-

namento. 

8) Como o DAE acompanha e avalia o desenvolvimento dos alunos com síndrome de Down 

que estão matriculados na rede municipal de Barueri e o processo de inclusão dos mesmos. 

9) Qual a opinião do DAE sobre as avaliações externas aplicadas no município? 

10) Qual a relevância para o DAE dos resultados dessas avaliações realizadas pelos alunos com 

síndrome de Down? 

Na Deliberação Municipal de Barueri, CME nº 04/01em seu artigo 12 consta: 

“Caberá ao professor do Serviço de Apoio Pedagógico na Educação Municipal, além das fun-

ções docentes: 

I – Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

II- Elaborar plano de trabalho que contemple as especificidades da demanda existente na unida-

de escolar atendendo as diretrizes da Educação Especial; 

III- Integrar os Conselhos de Classe/Série, participar dos HACs e outras atividades coletivas 

programadas pela escola; 

IV- Fornecer orientações e prestar atendimento aos responsáveis pelos alunos, bem como à co-

munidade.” 

11) Quem é esse profissional? Como realiza essas funções? 

12) Fale sobre as dificuldades e facilidades que o município tem no processo de inclusão dos a-

lunos com síndrome de Down. 

 


