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RESUMO 

Esta dissertação está vinculada a duas linhas de pesquisa: Processos e Métodos 
Pedagógico-Didáticos e Educação, Cultura e Poder. Objetivou analisar, no discurso 
de sujeitos com Síndrome de Down, de sua família e de pessoas intimamente 
ligadas ao seu cotidiano, as estratégias por eles usadas para que a inclusão fosse 
uma prática no processo educativo desses indivíduos com Síndrome de Down. 
Realizou-se a pesquisa aqui apresentada, que é de natureza qualitativa, nos 
municípios de Brusque e Florianópolis e em mais duas cidades, uma do Estado de 
Santa Catarina e outra do Rio de Janeiro. Colheram-se os dados por meio de 
entrevista informal, grupal e entrevista narrativa (depoimento via internet) aplicada a 
uma amostra composta por 10 pessoas, sendo elas 5 indivíduos com Síndrome de 
Down e 5 do seu círculo de vivência, a saber: um pai, duas mães, uma professora e 
um diretor cinematográfico. Por meio deste constructo que foi a coleta de dados, a 
seleção das falas a serem recortadas e sua posterior análise, teve-se a oportunidade 
de detectar estratégias adotadas pelos indivíduos desta pesquisa com relação a sua 
inclusão na sociedade por meio da Educação, sendo esta na Escola ou em 
instituições alternativas que propiciaram o convívio social. Que contribuições os 
mesmos puderam dar com relação a estratégias adotadas por si, suas famílias e 
estabelecimentos que os receberam. O arcabouço teórico foi, entre outros, a filosofia 
de Vygotsky, que deu amparo na área da psicologia; Stainback e Stainback (1999), 
Mantoan (2006) e Mittler (2003), os novos pensadores da inclusão; Goffman (1988) 
e Silva (2004), na linha da sociologia. A pesquisa permitiu identificar estratégias 
vindas de três pontos: da família, dos próprios sujeitos com Síndrome de Down e da 
Escola onde se inseriram. As famílias buscaram as estratégias, sobretudo, da 
superação das deficiências iniciais no âmbito físico-orgânico e do preconceito 
presente na sociedade; no indivíduo com Síndrome de Down, as estratégias foram a 
busca de modelos na coletividade, aprendizagem-crescimento-transformação-
aprendizagem; na escola, houve a busca de novos métodos e de conhecimentos 
especializados (professores e coordenadores), colaboração instintiva (merendeira, 
jardineiro) e adaptação (forma de avaliação e estimulação paralelas). 
 
Palavras-chave: Indivíduos com Síndrome de Down. Educação. Sociedade. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This dissertation is linked to two lines of research: Pedagogic 
and Didactic Processes and Methods and Education, Culture and Power. Its 
aim was to analyze, in the discourse of subjects with Down Syndrome, the 
strategies used by themselves, as well as by the families and persons close 
to their routines, so as to make inclusion a practice in the educational 
process of individuals with said syndrome. The nature of present research 
is qualitative and it was carried out in the cities of Brusque and 
Florianópolis and two more cities, one in Santa Catarina State and the other 
in Rio de Janeiro State. Our data were collected through informal group 
interview, as well as narrative interview (deposition via internet), 
applied to a sample of 10 people, 5 of them with Down Syndrome and the other 
5 of their close circle: a father, two mothers, a teacher and a film 
director. Through that piece of sample, comprising data collecting and 
ulterior analysis of meaningful parts of their spoken discourse, in the 
research, we had the opportunity to raise some questions related to their 
strategies and their families, for their inclusion in school, as well as 
to the contributions that same could provide, regarding strategies adopted 
by themselves, their families and the institutions that received them. Out 
theoretical foundation were Vygotsky's ideas, supporting us in the area of 
psychology; Stainback and Stainback (1999), Mantoan (2006) and Mittler 
(2003), the new philosophers of inclusion; Goffman (1988) and Silva 
(2004), in the sociology line. The research allowed identification of 
strategies coming from three points: the family, the subject themselves, with Down 
Syndrome, and the school where they were inserted. In the 
family, the strategies sought were, most of all, to overcome initial 
physical and organic deficiencies; in society, the prejudice, and, in the 
individual, with said syndrome, the strategies were the quest for models in 
society, along with learning, growing and transforming processes; in 
school there was the quest for new and specialized knowledge and methods 
(teachers and coordinators), spontaneous collaboration (snack caterer and 
gardener) and adaptation (parallel way of evaluation and stimulation). 
 
Key-words: Individuals with Down Syndrome. Strategies. School. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo dados do Ministério da Educação e Cultura, no Brasil, há mais de 

57 milhões de alunos matriculados nas redes pública e particular de ensino. Destes, 

apenas 500 mil são deficientes, ou seja, ocupam as salas de aula menos de 1% das 

24 milhões de pessoas com alguma deficiência física ou mental, representando 

14,5% de toda a população. (IBGE, 2004).  

Dentro desse grande grupo de indivíduos, cuja maioria ainda está à margem 

de um atendimento no ensino regular, estão os indivíduos com Síndrome de Down 

(SD)1. Por sua vez, aqueles que freqüentam escolas regulares que, levadas pelo 

aspecto legal, estão trabalhando com todo tipo de deficiências, têm-se deparado 

com atores da comunidade escolar que têm encontrado dificuldades para 

desempenhar a tarefa de atender a essas necessidades especiais e, portanto, de 

promover a inclusão. 

Os indivíduos, que por possuírem uma alteração cromossômica disposta de 

maneira especial, se configuram no grupo chamado Síndrome de Down, constituem 

o interesse desta pesquisa. Este interesse construiu-se através de uma trajetória. 

Voltando a memória à infância, lembramo -nos da convivência estreita com 

um vizinho com deficiência física e mental. Durante esse período, adolescência e 

começo da atividade profissional na vida adulta, acompanhamos o trabalho de nossa 

mãe professora primária que, em escola pública, vivenciou as alterações das leis a 

respeito da inclusão. Já nos idos de 1994, ela nos trazia falas sobre a inadequação 

dos projetos aplicados à educação a parti r da Declaração de Salamanca. 

Após concluirmos a Faculdade de Psicologia, em 1980, nosso caminho, a 

partir de então, se direcionou à área clínica , sempre escutando as necessidades 

daqueles que nos procuravam e que intermitentemente traziam uma questão: a 

inclusão. 

Assim, além da própria história de vida e a formação em Psicologia, nosso 

olhar continuou se voltando cada vez mais para a inclusão. Pensamos ser um dos 

papéis do psicólogo promover a inclusão, pois estamos comprometidos com a ética 

do respeito irrestrito a todos os seres humanos e é impossível, para alguém 
                                                 
1 Nesta dissertação, também nos referirmos à Síndrome de Down como trissomia do 21 ou trissomia 
do cromossomo 21. 
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mergulhado nessa profissão, não ficar desconfortável diante de tantas denúncias de 

exclusão ou “inclusão de mentira”. 

Schmidt (2005) esclarece que a “inclusão de mentira” ocorre, muitas vezes, 

quando uma criança com necessidades educacionais especiais não consegue 

acompanhar o rendimento escolar ou não encontra pares com quem dividir 

experiências e sentimentos comuns ou, ainda, quando sente que está desapontando 

anseios dos pais.  

Já no Mestrado em Educação, a nossa meta era a Inclusão. De uma 

maneira abrangente, pensávamos a inclusão de todos. Para verticalizar nossa 

pesquisa, fomos levados a escolher um tema. Os questionamentos começaram 

então: Quem são aqueles que possuem as necessidades educacionais especiais e 

como eles devem ser incluídos? Afinal: o que é isso, inclusão? 

No primeiro ano do Mestrado em Educação, no Grupo de Pesquisa Métodos 

e Processos do Conhecimento, discutimos muito sobre a inclusão e concluímos ser 

ela um constructo, um conceito em constante ressignificação. Também constatamos 

que, de fato, necessidade de algo, dependendo do momento, dependendo do 

contexto, temos todos nós. Temos todos necessidades que, em um dado momento, 

podem ser ou vir a ser especiais. 

No primeiro ano, ainda participávamos dos Seminários de Dissertação I e II 

de Políticas Públicas para a Educação. Nossos questionamentos nos colocavam em 

uma encruzilhada. Achávamos que, para estudar a inclusão, precisávamos olhar a 

questão do ponto de vista Político, de quem elabora e sanciona as leis. Mas o 

problema é também social e, no que concerne à educação, específico, exigindo 

processos e métodos para a aplicabilidade das leis da inclusão. 

Perguntávamo-nos: Que políticas públicas são estas que estão sendo feitas 

para incluir? São apropriadas? Estão de fato sendo aplicadas? Conjeturávamos: Se 

as leis são tão rapidamente sancionadas, por que sua aplicabilidade é lenta a ponto 

de ficar obsoleta quando elaborada a próxima lei? 

Para nós, política e sociedade não estão apartadas. Acabamos fazendo a 

escolha de participar do grupo de pesquisa Educação, Cultura e Poder, usualmente 

chamado, no Mestrado em Educação da FURB, Atelier Sociológico: teríamos uma 

visão abrangente da questão e esperávamos nortear nossa pesquisa para a questão 

social. E a política, é claro, se insere neste contexto. 

Mas e os processos e métodos, como eram aplicados depois de 
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sancionadas as leis? Como estavam funcionando? A resposta poderia estar 

naqueles que eram os maiores interessados, ou seja, nos indivíduos com 

necessidades educacionais especiais. 

Conforme mencionado, depois de passar o primeiro ano no Grupo 

Processos e Métodos do Conhecimento e nos Seminários de Dissertação I e II de 

Políticas Públicas para a Educação, no segundo ano do Mestrado, migramos para o 

Grupo de Estudos Atelier Sociológico e Seminário de Dissertação III do mesmo.  

A experiência no Grupo Métodos e Processos do Conhecimento, atualmente 

chamado Processos e Métodos Pedagógico-Didáticos, foi muito rica do ponto de 

vista da interdisciplinaridade. Só lastimamos não ter tido tempo para outros grupos 

do programa. Consideramos ser a problemática da inclusão na Educação uma 

questão de todos e essa interlocução entre os grupos, um possibilitador da 

ampliação de nossos horizontes e panoramas.  

Devido a essas mudanças, nossa pergunta de partida foi sendo 

reconstruída. Anteriormente era: Por que ainda há tantos indivíduos com Síndrome 

de Down fora das escolas? Qual o porquê de, muitas vezes, eles desistirem, depois 

de um tempo de matriculados? Começamos a questionar se esses indivíduos 

desistem porque as leis estão inadequadas ou se as leis são adequadas, mas as 

pessoas ainda não estão adaptadas a uma realidade inclusiva. 

Em um dado momento, o foco de nossa pesquisa se delineou direcionando-

se para a Síndrome de Down. Não para a síndrome ou, mesmo, para os indivíduos 

que a possuem, mas para as estratégias usadas por eles, por seus familiares e por 

pessoas do seu convívio, em busca da Inclusão como prática do processo 

educativo. 

Optamos, então, por analisar os recortes do discurso dos indivíduos com 

Síndrome de Down, dos seus pais e de pessoas do seu convívio, para que 

pudéssemos vislumbrar as estratégias utilizadas por eles em busca da Inclusão. 

Decidimos buscar adolescentes e adultos com Síndrome de Down que, 

apesar de todas as dificuldades associadas à trissomia do cromossomo 21, 

cardiopatias, doenças pulmonares, obtiveram sucesso, ou seja, estudaram, estudam 

ou trabalham, estando inseridos na comunidade.  

Por meio desses recortes, nos dizeres dos indivíduos participantes desta 

pesquisa, esperamos contribuir para vislumbrar a realidade da inclusão no processo 

educativo, principalmente sob a ótica do indivíduo com Síndrome de Down, que 
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aparenta ser o maior interessado em fazer parte da sociedade como um cidadão. 

Diante disso, consideramos que poderemos ter um vislumbre da atual situação se 

focarmos nosso olhar sobre os dizeres daqueles com a Síndrome que passaram ou 

estão passando pela escola, seja ela, pública, particular, alternativa ou especial, e 

que, apesar de todas as dificuldades fisiológicas, vêm obtendo sucesso na inclusão 

social. Falaremos, no decorrer desta dissertação, sobre o significado de “sucesso” 

nos casos aqui apresentados. 

Se a escola é considerada um espaço valorizado pela sociedade capitalista, 

pois é por meio dela que se tem empregos; se a escola é considerada importante do 

ponto de vista filosófico, pois é nela que estão as condições de aquisição do saber 

acadêmico; se ela é considerada importante do ponto de vista psíquico para a 

formação social da mente, pois, afinal, segundo Vygostsky (1989a), esse processo 

se dá por meio da linguagem, sendo por meio dela que se desenvolvem as funções 

mentais superiores, então ela é de suma importância para a transformação do 

indivíduo em cidadão. 

Ouvindo o indivíduo com Síndrome de Down e nos debruçando sobre seu 

discurso, esperamos poder salientar alguns nichos de significância para as palavras 

Escola e Síndrome de Down, que podem fornecer um olhar mais apurado para o 

momento sócio-histórico pelo qual estamos passando com relação à inclusão 

desses indivíduos e às estratégias por eles utilizadas como atores des se processo. 

Outra questão que sempre motivou nossos estudos foi a própria Educação: 

as maneiras como as pessoas apreendem o conhecimento, os tipos de inteligência, 

a cognição.  

Além do exposto, consideramos que esta pesquisa apresenta o seguinte 

diferencial: existem muitos trabalhos sobre inclusão; só na internet, no site de busca 

Google havia, em 2005, quatro bilhões de páginas que falavam sobre a inclusão. Em 

2006, em pesquisa refinada (inclusão para pessoas com necessidades especiais), 

este número foi para 7.960.000. Muitos desses trabalhos versam sobre questões 

médicas referentes aos indivíduos com deficiências ou sobre suas escolas especiais, 

suas famílias, preconceito, dificuldades encontradas por estabelecimentos de ensino e 

professores para acolhê-los, artigos e queixas com denúncias de como as políticas 

públicas são inadequadas para que a inclusão ocorra, comparativos de tentativas de 

inclusão para averiguar se esta ocorre de fato ou se, muitas vezes, quando 

instituições pregam a inclusão estão praticando falácias. 
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Quanto aos trabalhos que versam sobre Síndrome de Down, pesquisamos, 

em 2006, nos portais Scielo, Bireme, Banco de Dados de Dissertações e Teses e 

Google Acadêmico. Constatamos a presença de trabalhos sobre a Síndrome de 

Down que falam da criança e estimulação precoce e das complicações médicas 

acarretadas pela Síndrome, mas nada foi encontrado sob a ótica daqueles que a 

possuem, suas vozes, e sobre pessoas com Síndrome de Down que obtiveram 

sucesso escolar ou profissional. 

Escolhemos, então, o tema desta pesquisa e delimitamos como questão-

problema: Quais as estratégias usadas pelos sujeitos da pesquisa, por sua família e 

por pessoas intimamente ligadas ao seu cotidiano, para que a inclusão seja uma 

prática no processo educativo dos indivíduos com Síndrome de Down? 

Como objetivo geral, definimos: analisar, no discurso de sujeitos com 

Síndrome de Down, de sua família e de pessoas intimamente ligadas ao seu 

cotidiano, as estratégias por eles usadas para que a inclusão seja uma prática no 

processo educativo desses indivíduos com Síndrome de Down. 

Os Objetivos específicos delineados foram: 

§ Identificar, no discurso dos sujeitos com sujeitos com Síndrome de Down 

escolhidos para nossa pesquisa, de sua família e de pessoas intimamente 

ligadas ao seu cotidiano, as estratégias por eles usadas para que a 

inclusão seja uma prática no processo educativo. 

§ Analisar os nichos estratégicos (tipologia) encontrados no que se refere 

às estratégias adotadas por sujeito, família, meio social e escola para 

efetivar seu processo inclusivo. 

Esta dissertação está assim estruturada: Capítulo Um, Introdução, na qual 

fazemos a apresentação do tema, da justificativa, da questão-problema, dos 

objetivos e da estrutura; capítulos 2 e 3, que expõem, respectivamente, sobre a 

Síndrome de Down e Vygotsky e a inclusão; Capítulo 4, a Metodologia, que 

apresenta o tipo de pesquisa, os instrumentos nela utilizados, os sujeitos e todos os 

passos seguidos para a sua realização; Capítulo 5, Estratégias/a questão da 

superação: quais os caminhos, na qual apresentamos e analisamos o discurso dos 

sujeitos participantes desta pesquisa; Capítulo Seis, as Considerações Finais, 

capítulo no qual tecemos considerações sobre os resultados da pesquisa e fazemos 

sugestões para novos estudos; e, finalmente, as Referências, os Apêndices e os 

Anexos. 
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2 SÍNDROME DE DOWN 

O registro antropológico mais antigo da Síndrome de Down deriva das 

escavações de um crânio saxônico, datado do século VII, apresentando 

modificações estruturais vistas com freqüência em crianças com Síndrome de Down. 

Algumas pessoas acreditam que a Síndrome de Down tenha sido representada no 

passado em esculturas e pictografias. Os traços faciais de estatuetas esculpidas 

pela cultura Olmec há quase 3.000 anos foram considerados semelhantes aos de 

pessoas com Síndrome de Down. O exame cuidadoso dessas estatuetas, porém, 

gera dúvidas sobre essa afirmação. 

Apesar das conjecturas históricas, nenhum relatório bem documentado 

sobre pessoas com Síndrome de Down foi publicado antes do século XIX. Há várias 

razões para isso: em primeiro lugar, havia poucas revistas médicas disponíveis 

naquela época; em segundo, somente alguns poucos pesquisadores estavam 

interessados em crianças com problemas genéticos e deficiência mental; em 

terceiro, outras doenças, como infecções e desnutrição predominavam, ofuscando 

muitos dos problemas genéticos e de malformação; e em quarto, até os meados do 

século XIX, somente metade das mães sobreviviam além dos 35 anos de vida (é 

bem conhecido o aumento de incidência de Síndrome de Down em mães de idade 

avançada) e muitas das crianças certamente nascidas com Síndrome de Down 

provavelmente morriam na primeira infância.  

A primeira descrição de uma criança que se presume tinha Síndrome de 

Down foi fornecida por Jean Esquirol em 1838. Logo a seguir, em 1846, Edouard 

Seguin descreveu um paciente com feições que sugeriam Síndrome de Down, 

denominando a condição de "idiotia furfurácea". 

 A existência de uma síndrome com facies característica foi oficialmente 

apresentada à comunidade científica pela primeira vez por Edouard Onesimus 

Seguin, em uma conferência, no ano de 1846, mas não havia um estudo publicado 

caracterizando uma pesquisa. 

Em 1866, Duncan registrou uma menina "com uma cabeça pequena e 

redonda, olhos parecidos com os chineses, projetando uma grande língua e que só 

conhecia algumas palavras". Naquele mesmo ano, John Langdon Down publicou um 
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trabalho no qual descreveu algumas das características da síndrome que hoje leva o 

seu nome. (PUESCHEL, 2002, p. 48) 

Quando John Langdon Haydon Down publicou um artigo em uma revista 

londrina sob o título de Observations on Ethnic Classification of Idiots, a Síndrome, 

na época, era vista como uma doença que, para o Dr. Down, tratava-se de um tipo 

étnico de idiota, nomenclatura com a qual era denominada uma doença mental no 

passado. 

Sua descrição era a seguinte: 

Trata-se de um representante da grande raça mongólica. Quando se 
colocam lado a lado, é difícil crer que não se trata de filhos dos mesmos 
pais. O cabelo não é negro como o dos verdadeiros mongóis, mas de cor 
castanha, liso e escasso. A face é plana, alargada e desprovida de 
proeminências. As bochechas são redondas e estendidas literalmente. Os 
olhos estão situados obliquamente e as comissuras internas dos mesmos 
distam entre si mais que o normal. A fenda palpebral é muito estreita [...] os 
lábios grandes, grossos e com pregas transversais. A língua é comprida, 
grossa e rugosa. O nariz é pequeno. A pele tem uma tonalidade amarelada 
e sua elasticidade é escassa [...]. (DOWN, 1866 apud GARCIAS e ROTH, 
2004, p. 21) 

 

Como podemos observar, o Dr. Down manteve seu foco quase que 

exclusivamente nos sinais e sintomas. Seu mérito está em ter sido o primeiro a 

descrever a síndrome. 

O primeiro relatório sobre a síndrome foi feito entre 1864 e 1866 por Down, 

que trabalhava em uma clínica para crianças com atraso neuropsicomotor em 

Surrey, na Inglaterra. Listou com clareza as características físicas similares que 

observou em alguns filhos de mães acima de 35 anos de idade, descrevendo os 

portadores da síndrome como "amáveis e amistosos". Influenciado pela Teoria da 

Evolução de Charles Darwin, o médico explicou a síndrome estabelecendo uma 

teoria étnica, sugerindo ser a síndrome um "estado regressivo da evolução”. A 

denominação dada por ele em seu relato foi mongolian idiots, em alusão aos traços 

físicos e acreditada inferioridade dos asiáticos da Mongólia.  

Na época mencionada, as pessoas ainda julgavam que existiam, do ponto 

de vista evolutivo, raças superiores e inferiores. Para eles, a "raça superior" era a 

caucasiana (branca), sendo os asiáticos e negros inferiores. Tais conceitos nada 

humanistas foram a base da discriminação, não só contra os portadores da 

Síndrome de Down , mas contra os judeus, os negros e os índios.  

A trissomia do cromossomo 21 foi a primeira anomalia cromossômica 
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detectada na espécie humana, sendo esta descoberta realizada por Lejeune, 

Gautier e Turpin, em 1959, mas anteriormente já caracterizada, em 1866, por John 

Langdon Haydon Down. 

Em 1865, Mendel formulou a lei de transmissão dos caracteres hereditários, 

originando todo o estudo genético que temos hoje. Waardenberg e Bleyer 

dedicaram-se ao estudo da síndrome, formulando, em 1932, a hipótese 

de não-disjunção cromossômica. A estrutura do DNA foi definida apenas em 

1953, por Watson e Crick e, três anos depois, Tijo e Lavan demonstraram que o 

número de cromossomos da espécie humana é 46, divididos em 23 pares. Em 

1959, quase cem anos após a descrição do Dr. Down, os cientistas Jerome 

Lejeune e Patricia Jacobs – trabalhando de forma independente – determinaram 

a causa do até então "mongolismo", como sendo a trissomia do cromossomo 21, 

o menor dos cromossomos humanos. Em 1960, Polani descreveu casos de 

Translocação e, em 1961, descreveu o primeiro caso de Mosaicismo. A trissomia 

do 21 foi a primeira alteração cromossômica detectada na espécie humana e 

dentro dos próximos anos da década seguinte, foi renomeada para Síndrome 

de Down. 

Nos EUA, após a revisão de termos científicos de 1970, ficou 

denominada como Síndrome Down (Down Syndrome) e a denominação mongolismo 

caiu em desuso por ser um termo pejorativo que incita o preconceito contra os 

portadores de Síndrome de Down, além de resgatar a idéia arcaica de raça inferior 

vigente até a era Hitler. Até os dias de hoje, o termo mongol, que deveria 

ser relacionado à nacionalidade do povo da Mongólia, significa algo como  

idiota ou retardado. Tal termo é inaceitável, pois seu significado não cabe aos 

portadores da Síndrome de Down nem aos nascidos na Mongólia. O nome 

Mongolismo foi retirado da Revista Lancet, em 1964, e, no ano seguinte, das 

publicações da Organização Mundial de Saúde (OMS).  

Os dados históricos tornam-se importantes à medida que ampliam a nossa 

percepção da evolução. Hoje em dia, há uma crescente tendência a referir-se à 

Síndrome de Down como trissomia do 21, pois em genética: 

[...] o termo síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas que são 
determinados por um gene, um cromossomo ou pela interação desses com 
o fator ambiente. No caso da Síndrome de Down, o fator responsável por 
todas as características do indivíduo é a presença do cromossomo 21 a 
mais. [..] (GARCIAS e ROTH, 2004, p. 22) 
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Portanto, a Síndrome de Down se caracteriza, em sua etiologia, por ser uma 

alteração na divisão cromossômica usual, resultando na triplicação - ao invés de 

duplificação do material genético referente ao cromossomo 21. A causa dessa 

alteração ainda não é conhecida, mas sabe-se que ela pode ocorrer de três modos 

diferentes, chamados pelos médicos de mecanismos genéticos distintos: Trissomia 

simples, Trissomia por translocação e Trissomia por mosaicismo. 

Em 96% dos casos, essa trissomia se apresenta por uma não-disjunção 

cromossômica total: conforme o feto se desenvolve, todas as células acabam por 

assumir um cromossomo 21 extra. Nesse caso é a Trissomia simples ou, conforme 

Martins (1994), Trissomia livre. 

A Trissomia do 21 pode ocorrer em três momentos diversos: no 

espermatozóide, no óvulo ou durante a primeira divisão celular, após a formação da 

célula-ovo. Para Puechel (1993, p. 57), “[...] em 20% a 30% dos casos, o cromossoma 

21 extra resultou de divisão celular falha no espermatozóide (ou seja, o cromossomo 

extra provém do pai) e que, em 70% a 80%, o cromossomo extra vem da mãe.” 

Em cerca de 4% dos casos, entretanto, ou os portadores não têm todas as 

células afetadas pela trissomia, sendo denominados como casos mosaico (entre 0,5 

- 1%), ou desenvolvem a Síndrome de Down por translocação gênica (entre 3,0 -

3,5%), caso em que parte do ou todo o cromossomo 21 extra se encontra ligado a 

um outro cromossomo, geralmente o cromossomo 14.  

A trissomia por mosaicismo ocorre a partir do erro nas primeiras divisões 

celulares. As crianças nascem, então, com células normais (contendo 46 

cromossomos) e células com 47 cromossomos. Alguns estudiosos levantam a 

possibilidade de, no mosaicismo, “ocorrer uma atenuação dos traços físicos ou do 

déficit intelectual (ou seja, um prejuízo menor para as crianças nessa área).” 

(MARTINS, 2002, p. 50). Entretanto, Gollop (apud MARTINS, 2002, p. 24) alerta que 

“o mais comum é que o mosaicismo seja acompanhado da mesma gravidade clínica 

que em casos nos quais todas as células estão comprometidas. Por isso, a 

interpretação desses dados deve ser extremamente cuidadosa.” 

Na trissomia por translocação, aparentemente, o número de cromossomos 

nas células é de 46. Porém, o cromossomo 21 adicional encontra-se ligado, pelos 

braços, a outro cromossomo, podendo ser o 14, o 21 ou o 22. Esse cromossomo 

adicional, que não está mais livre, “sofre uma quebra e se une a outro, produzindo 

um cromossomo que não se encaixa na escala de tamanhos convencionais. Esse 
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material existente a mais no cromossomo é que produz as características da 

síndrome”. (MARTINS, 2002, p. 49). 

Alguns traços podem ser encontrados nos indivíduos com Síndrome de 

Down ao nascer: 

§ Pouca firmeza no pescoço, deixando a cabeça cair (hipotonia), 

§ Cabelos finos e em pouca quantidade, 

§ Rosto redondo, 

§ Olhos puxados (fendas palpebrais oblíquas), 

§ Parte superior do nariz achatada (ponte nasal baixa), 

§ Língua grande que, eventualmente, fica fora da boca (em realidade, a 

língua é de tamanho normal; a cavidade bucal é que é pequena e faz com 

que a língua se projete para fora), 

§ Pescoço curto, 

§ Orelhas pequenas e de baixa implantação, 

§ Mãos pequenas, 

§ Dedos curtos, com o dedo mínimo podendo ser levemente torto, o que é 

conhecido como clinodactilia do quinto dedo, 

§ Pés com sulco profundo na sola, 

§ Presença de uma linha única e profunda que atravessa toda a palma da 

mão (linha simiesca), 

§ Dedo maior do pé (“dedão”) bem separado do segundo dedo (maior 

distância entre hálux e segundo artelho), 

§ Sopro no coração, 

§ Reflexos geralmente diminuídos e 

§ Baixa estatura. 

A presença de todos estes sinais e o exame de cariótipo confirmarão a 

síndrome. Nem todos os indivíduos com Síndrome de Down possuem os sinais em 

sua totalidade. Entretanto, a ausência de cinco ou seis desses sinais não invalida o 

diagnóstico clínico. 

O exame de cariótipo, aqui explicado: 

[...] é um exame realizado, na maioria das vezes, com sangue e consiste em 
cultivar um dos tipos de células que aí se encontram, com o objetivo de se 
visualizar os cromossomos de um indivíduo. Através do cariótipo, pode-se 
contar o número de cromossomos, bem como verificar se a sua estrutura 
está corretamente formada. (GARCIAS e ROTH, 2004, p. 16) 
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Tradicionalmente, o prognóstico é simplório, até na hora de dar a notícia aos 

pais. Principalmente os médicos têm um olhar muito restritivo, focando, 

basicamente, a questão dos sintomas clínicos e comprometimentos eventualmente 

acarretados pela síndrome. 
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3 VYGOSTSKY E A INCLUSÃO 

Para esta pesquisa, optamos por um suporte teórico em Vygostsky que, há 

cem anos, nas suas concepções, já ensaiava um pensamento que nos remete a 

refletir, hoje, sobre a filosofia da educação inclusiva. O autor direcionou seus 

estudos não apenas à educação como um todo, mas à educação em suas 

particularidades e aos diferentes tipos de necessidades. Assim, consideramos que 

há, exatamente, cem anos contamos com um precursor do pensamento da inclusão. 

No ano de 1924, em Moscou, Vygotsky aprofundou seus estudos em 

psicologia, ocupando-se, também, dos portadores de necessidades especiais, na 

época, chamados de deficientes sensoriais e mentais, hoje denominados de 

“diferentes” pelo pensamento inclusivista, que também fala de nossas diferenças e 

lembra de como essas diferenças devem ser respeitadas e aproveitadas. 

De 1925 a 1934, Vygotsky reuniu um grupo de estudiosos, dentre eles, Luria 

e Leontiev, com os quais realizou trabalhos que nos fazem refletir sobre a educação 

especial. A análise dos estudiosos mencionados nos possibilita uma visão dialética 

do desenvolvimento.  

Em suas observações de sujeitos considerados normais e sujeitos 

portadores de “deficiência”, Vygotsky (1997) destacou aspectos qualitativamente 

diversos entre os indivíduos, em virtude não exclusivamente de deficiências 

orgânicas, mas também das peculiaridades nas relações sociais. Demonstrou que o 

portador de deficiência não é menos desenvolvido em determinados aspectos que 

seus companheiros não-portadores de deficiências, mas um sujeito que se 

desenvolve de uma outra maneira. 

Vygotsky (1997) concentrou-se nas habilidades possuídas pelas crianças, as 

quais poderiam formar a base para o desenvolvimento de suas capacidades 

integrais. Interessou-se mais por suas forças que por suas falhas e rejeitou 

descrições simplesmente quantitativas que se refletiam nos testes psicológicos, 

instrumentos que, segundo ele, davam uma visão incompleta ou unidimensional da 

criança. 

Para Vygotsky (1997), as pessoas portadoras de quaisquer deficiências 

ocupam certa posição social especial e suas relações com o mundo começam a 
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transcorrer de maneira diferente das que envolvem as crianças normais. Ele chamou 

as características biológicas de núcleo primário da deficiência e de núcleo 

secundário àquele que passa a constituir -se pelas relações sociais. 

De acordo com o pensamento vygotskyano, a cultura transforma a base 

natural e as relações de interdependência entre organismo e formas culturais. Elas 

se desenvolverão de modo que o sujeito portador de deficiência vá compensá-la 

optando por caminhos diferentes para assimilar a cultura, mas é aí que esse sujeito 

também atua, interagindo e transformando a cultura, fazendo-se sujeito histórico. 

Esta questão nos leva a refletir sobre a importância de observar as 

necessidades desses portadores de deficiência. Mais que isso, leva a ouvi-los de 

fato para que eles mesmos tragam as soluções alternativas e melhores para si, para 

cada necessidade especial dentro da subjetividade de cada indivíduo e, além disso, 

lidar com aqueles que são considerados os normais, já que a proposta da inclusão é 

que se desenvolvam concomitantemente. Aí está o papel da escola enquanto 

entidade promotora de cultura e integração social. Sua ação é fundamental na 

própria formação do processo como instrumento conscientizador, já que as funções 

psicológicas superiores se desenvolverão a partir do contexto sócio-histórico. 

Falaremos um pouco desse contexto, a coletividade, e de sua importância 

para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, evidenciando adolescentes e adultos 

com Síndrome de Down, objeto de nossa pesquisa. 

Não pretendemos nos alongar na questão da educação infantil como um 

alvo específico da nossa questão inicial - a educação como um todo para aquele que 

tem Síndrome de Down - mesmo porque os sujeitos desta pesquisa já passaram 

pela educação infantil e são todos adolescentes ou adultos. Entretanto, partiremos 

do princípio de que os nossos sujeitos, necessariamente, passaram por esse 

momento que foi a base de sua educação atual. 

Ressaltamos que, historicamente, houve um período de segregação na 

sociedade desses indivíduos considerados não-aptos para o convívio social. 

Segundo Correia (1997), a política era a de separar e isolar as “crianças” do 

chamado grupo majoritário da sociedade, época em que foram criadas as chamadas 

escolas especiais. 

Na década de 1980, segundo Correia (1997), surgiu o termo integração que, 

para Marchesi, Coll e Palácios (1990), “[...] significa educar alunos com 

necessidades especiais na escola comum; isso pressupõe que o sistema educativo, 
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no seu conjunto, é o que assume a responsabilidade de dar resposta ante esse 

objetivo”. 

Na prática, muitos relatos, inclusive dos sujeitos desta pesquisa, conforme 

narraremos na Metodologia, apontam para a integração como um movimento de 

alguém que está fora de um contexto e, ao entrar numa nova realidade, tenta se 

adequar a ela.  

Ao longo dos anos, começaram as discussões sobre a diferença entre 

integrar e incluir. Sobre a diferença entre integração e inclusão, Mittler (2003, p. 34) 

explica: 

A mudança da integração para a inclusão é muito mais do que uma 
mudança de moda e uma semântica do politicamente correto. Embora os 
termos sejam, muitas vezes, usados como se fossem sinônimos, há uma 
diferença real de valores e de prática entre eles. 

 

Mittler (2003) diz que não há como resumi-las autorizadamente porque ainda 

não há consenso sobre isso até o atual momento. Ele faz, então, uma tentativa de 

apontar algumas diferenças entre as palavras, mesmo correndo o risco de simplificar 

e resumir, mas nos dá certa luz em vista as publicações recentes (isso em 2000), 

sendo que, de lá para cá, estas diferenças podem ter evoluído, mas conservam 

esses itens resumidos como um ponto de partida. 

Segundo Mittler (2003, p. 34), 

A integração envolve preparar os alunos para serem colocados nas escolas 
regulares, o que implica um conceito de ‘prontidão’ para transferir o aluno 
da escola especial para a escola regular [...] O aluno deve adaptar-se à 
escola, e não há necessariamente uma perspectiva de que a escola mudará 
para acomodar uma diversidade cada vez maior de alunos. A integração 
significa tornar as escolas regulares em escolas especiais através da 
transposição das melhores práticas, dos melhores professores e dos 
melhores equipamentos das escolas especiais para o sistema regular de 
ensino, mesmo quando eles parecem não ser necessários. Alguns 
argumentam que os Programas Educacionais Individuais, originalmente 
desenvolvidos para provocar bons resultados nas escolas especiais, foram 
vendidos como requisito para crianças nas escolas regulares. 
A inclusão implica uma reforma radical nas escolas em termos de currículo, 
avaliação, pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas atividades 
de sala de aula. Ela é baseada em um sistema de valores que faz com que 
todos se sintam bem-vindos e celebra a diversidade que tem como base o 
gênero, a nacionalidade, a raça, a linguagem de origem, o background 
social, o nível de aquisição educacional ou a deficiência. (Grifos no original) 

 

Já a autora Wernek (1997), em seu livro “Ninguém mais vai ser bonzinho na 

sociedade inclusiva”, discute os termos integração e inclusão dizendo que, no 
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sistema de integração, há uma organização a partir do conceito de corrente 

principal, conhecido como mainstream. O objetivo é proporcionar ao aluno um 

ambiente o menos restritivo possível, pois ninguém aprende quando não tem 

liberdade e não se vê valorizado globalmente. Já na inclusão, o indivíduo entra na 

escola e cabe à escola encontrar os meios necessários para satisfazer as 

necessidades específicas do mesmo. A inclusão não admite diversificação pela 

segregação. Busca soluções sem segregar os alunos em atendimentos 

especializados ou modalidades especiais de ensino. 

Rodrigues (2006), em seu livro “Inclusão e educação: doze olhares sobre a 

educação inclusiva”, diz que o tema exclusão está sendo rapidamente incorporado 

no vocabulário social como uma “epidemia social” que deve ser eliminada.  

Rodrigues (2006, p. 9) propõe a seguinte questão: “O que teria se passado 

nas sociedades de mercado para que a exclusão se tornasse, quase que 

subitamente, uma ameaça tão terrível?”  

Rodrigues (2006) destaca três causas: a primeira, ligada ao fato de as 

sociedades, mesmo as que têm tradições democráticas mais antigas, terem se 

confrontado recente e rapidamente com o aumento das reivindicações de condições 

de vida dignas e de qualidade por toda a população, parecendo haver uma 

crescente conscientização dos direitos da cidadania. A segunda razão, diz o autor, 

relaciona-se às culturas meritocráticas e competitivas que as diferentes sociedades 

desenvolveram. E esta cultura tende a justificar a exclusão como inevitável (o que se 

designa freqüentemente por “darwinismo social”) porque nem todos são igualmente 

capazes para os lugares de inclusão que se encontram disponíveis. O terceiro lugar 

resulta de que a exclusão é devida, provavelmente, por fatores culturais, que nos 

conduzem a pensar que a diferença seja perigosa. Há “idéias feitas” da sociedade 

que associam ao “diferente” uma situação de ameaça e desenvolvem estratégias de 

identificação, circunscrição, banimento ou subalternização de numerosos grupos 

sociais. Parece-nos que essas últimas razões vão ao encontro das idéias de estigma 

de Goffman (1988), sobres as quais falaremos mais adiante. 

O ponto crucial do olhar de Rodrigues (2006) é que os programas de 

combate à exclusão desenvolvem -se promovendo um conceito antagônico: a 

inclusão. “Para delimitar este conceito de ‘inclusão’ sabemos que ela é, como 

conceito, o oposto de exclusão. Desta, sim, conhecemos melhor os contornos”. 

(RODRIGUES, 2006, p. 11)  
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Rodrigues (2006) propõe distinguirmos duas dimensões da inclusão que, 

talvez, tenham tempo de implementação e metodologias de atuação distintos: uma 

que ele chama de inclusão essencial, aquela cuja dimensão assegura a todos os 

cidadãos de dada sociedade o acesso e a participação sem discriminação em todos 

os seus níveis e serviços; e outra, por ele chamada de eletiva, quando as pessoas 

com deficiência acabam sendo incluídas no grupo de deficientes. Defende o direito 

de a pessoa optar pela recusa da inclusão que lhe é “benevolamente” oferecida. 

Muitas vezes, o sujeito se inclui dentro de seu grupo de deficiência e parece 

inapropriado ou desnecessário socialmente que ele queira se inserir em outros 

grupos. Nesse sentido, Schimidt (2005) demonstra que o remédio fundamental para 

curar o preconceito e promover a inclusão de verdade também trouxe danos 

colaterais: a inclusão de mentira.  

Rodrigues (2006) concorda com Schimidt (2005, p. 14) quando diz que “O 

processo da inclusão requer o seu tempo próprio para amadurecer, revelar 

equívocos e dar frutos cada vez melhores. Processos não ocorrem por decreto ou 

ato.” 

Embora a terminologia integrar tenha começado a dar lugar à palavra incluir, 

é importante notarmos que uma não é continuidade da outra, que são conceitos 

diferentes de processos distintos e vemos como necessária essa diferenciação dos 

termos. 

Vários autores, que não citaremos por serem muitos e por suas idéias 

convergirem para um mesmo fim, apesar de não serem da área da educação, 

defendem que usar ou não usar termos técnicos corretos não é uma simples 

questão semântica ou sem importância, caso desejemos falar ou escrever de forma 

construtiva, sob uma ótica inclusiva, sobre qualquer assunto de natureza humana. A 

terminologia correta é essencial na abordagem de assuntos tradicionalmente 

permeados por preconceitos, estigmas, estereótipos, como é o caso das 

deficiências.  

Analisamos que os termos são considerados corretos em função de certos 

valores e conceitos vigentes em cada sociedade e época. Assim, eles podem passar 

a ser incorretos quando esses valores e conceitos vão sendo substituídos por 

outros, o que exige o uso de novas palavras, que podem já existir na língua falada e 

escrita, mas, nesse caso, passam a ter novos significados ou, então, são 

construídas especificamente para designar conceitos novos. 
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Observamos que o maior problema decorrente do uso de termos incorretos 

reside no fato de os conceitos obsoletos ou idéias equivocadas e informações 

inexatas acabarem sendo inadvertidamente reforçados e perpetuados. Este fato 

pode ser a causa da dificuldade ou excessiva demora de o público leigo e os 

profissionais adaptarem seus comportamentos, raciocínios e conhecimentos em 

relação, por exemplo, à situação das pessoas com deficiência. O mesmo fato 

também pode ser responsável pela resistência contra a mudança de paradigmas, 

como o que está acontecendo, por exemplo, na mudança que vai da integração para 

a inclusão em todos os sistemas sociais comuns.  

Então, podemos compreender inclusão social como o processo por meio do 

qual sociedade se adapta para incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas 

com necessidades especiais e, ao mesmo tempo, essas pessoas se preparam para 

desempenhar seus papéis na sociedade. Portanto, a inclusão social constitui um 

processo bilateral, no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em 

parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 

oportunidades para todos.  

Cremos que começamos aqui a nos aproximar do pensamento de Vygotsky e 

sua contribuição para nosso arcabouço teórico. No seu texto sobre a coletividade 

como um fator de desenvolvimento da pessoa deficiente, Vygotsky (1997, p. 213) diz 

que: 

A moderna investigação científica, que se ocupa de estudar 
comparativamente os problemas do desenvolvimento da criança normal e 
anormal, parte de uma tese geral: as leis que regem o desenvolvimento, 
tanto da criança anormal como da normal, são fundamentalmente as 
mesmas, assim como as leis que governam a atividade vital seguem sendo 
as mesmas se são normais ou patológicas as condições de funcionamento 
de qualquer órgão ou do organismo em conjunto. O objetivo da psicologia 
comparativa precisamente consiste em encontrar essas leis comuns que 
caracterizam o desenvolvimento normal e anormal da criança, e que 
abarcam toda a esfera do desenvolvimento infantil. (tradução nossa).  

 

Para Vygotsky (1997), o reconhecimento da existência de leis comuns na 

esfera normal e patológica é a pedra fundamental de todo o estudo comparativo do 

ser humano. Em um ou outro caso, essas regularidades comuns aos dois tipos de 

pessoas podem ter, em um ou outro caso, sua expressão concreta peculiar. Isso 

quer dizer que, diante de um desenvolvimento normal, essas regularidades se 

realizam dentro de um conjunto determinado de condições. Quando nos 

defrontamos com um desenvolvimento atípico desviante da norma, essas mesmas 
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regularidades se realizam dentro de um conjunto de condições completamente 

distintas adquirindo uma manifestação qualitativamente peculiar, específica, que não 

é um simples desenho nem uma cópia fotográfica do desenvolvimento do ser 

humano. (VYGOTSKY, 1997).  

Por isso, Vygotsky (1997) defende que a investigação comparativa sempre 

deve ter em seu campo de atenção um duplo objetivo: estabelecer as regularidades 

comuns e descobrir sua manifestação específica nas diferentes variantes do 

desenvolvimento infantil. Em suas palavras, diz que: 

Devemos partir, por isso, das leis comuns do desenvolvimento infantil e 
depois estudar sua peculiaridade referente à criança anormal. Este deve ser 
o curso que segue nossa investigação também neste caso, a considerar o 
problema que nos interessa: a coletividade como fator de desenvolvimento 
da criança anormal. (VYGOTSKY 1997, p. 213) 

 

Podemos conjecturar se, a partir daí, não estaria um germe do pensamento 

inclusivo, mais uma vez ressaltando a importância da coletividade como fator de 

desenvolvimento da criança anormal.  

Se, há um século, Vygostsky (1997) afirmava ser importante fazer este 

estudo comparativo e que o desenvolvimento de qualquer indivíduo “normal” ou 

“anormal” contava com a importância da coletividade, paira no ar a pergunta: Quanto 

evoluímos em termos de educação de lá para cá? Até onde estamos permitindo que 

esta criança chamada “anormal”, hoje terminologia questionável, esteja participando 

da coletividade no que diz respeito à educação formal?  

Karagiannis, Stainback e Stainback (1999, p. 23) afirmam que, além 

[...] das atitudes positivas, pesquisas desde o início da década de 1970 têm 
mostrado repetidamente os enormes benefícios que as crianças obtêm da 
socialização com seus colegas durante os anos escolares [...]. As crianças 
aprendem muitas habilidades acadêmicas (MADDEN & SLAVIN, 1983) e 
também habilidades da vida diária, de comunicação e sociais (CULLINAN, 
SABORNIE & CROSSLAND, 1992) através de interação com seus pares. 
Todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência, precisam de interações 
professor-aluno e aluno-aluno que moldem habilidades acadêmicas e 
sociais.  

 

Os autores mencionados parecem estar em sintonia com o pensamento 

vygotskyano de que somente no processo da vida social coletiva são elaboradas e 

desenvolvidas todas as formas superiores de atividade intelectual próprias do 

homem. (VYGOTSKY, 1997) 

Segundo o pensamento de Vygotsky (1989a), existem, no ser humano, dois 
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conjuntos de funções psicológicas: as elementares ou naturais e as superiores ou 

culturais.  

 As funções psicológicas elementares têm origem no funcionamento 

biológico e foram também chamadas por Vygotsky (1989a) de naturais, por 

nascerem conosco e se desenvolverem conforme nosso organismo que vai 

crescendo e se tornando mais complexo. Entre elas, temos o reflexo, a percepção, a 

atenção e a memória imediata, funções que surgem em decorrência da influência 

direta de estímulos externos e não utilizam signos como mediadores. São, portanto, 

características das funções psicológicas elementares: a ausência de realização 

consciente e o não-uso de mediadores.  

De acordo com Vygotsky (1989a), as funções psicológicas superiores, 

também chamadas de culturais, são características tipicamente humanas, e são 

reguladas de maneira consciente pelo indivíduo, como, por exemplo: atenção 

dirigida e voluntária, memorização mediada, pensamento ou qualquer 

comportamento que seja intencional e controlado.  

Para Vygotsky (1989a), as funções psicológicas superiores têm origem 

essencialmente nas relações sociais e aí se desenvolvem. Apresentam como 

característica fundamental o fato de serem realizadas consciente e voluntariamente 

pelo homem e serem mediadas por ferramentas psicológicas (signos) ou por outra 

pessoa na interação social.  

Portanto, se pergunta onde nascem, como se formam, de que modo se 
desenvolvem os processos superiores do pensamento infantil. Devemos 
responder que surgem do processo de desenvolvimento social da criança 
por meio da translação de si mesmo, das formas de colaboração que a 
criança assimila durante a interação com o meio social que a rodeia. Vemos 
que as formas coletivas de colaboração precedem as formas individuais da 
conduta, que crescem sobre a base das mesmas e constituem suas 
progenitoras diretas e as fontes de sua origem. Nisto reside o sentido 
fundamental da lei formulada por nós sobre a dupla aparição das funções 
psíquicas superiores na história do desenvolvimento da criança, de maneira 
que da conduta coletiva, da colaboração da criança com as pessoas que a 
rodeiam e de sua experiência social nascem as funções superiores da 
atividade intelectual. (tradução nossa, VYGOTSKY, 1997, p. 219)  

 

É, então, por meio do contato com sua cultura e história que o indivíduo vai 

aprender e se desenvolver. Nesse processo interativo, indivíduos mais experientes 

auxiliam os menos experientes na elaboração de conceitos que a humanidade construiu 

e vem modificando ao longo da história. O indivíduo, então, interage com tais 

informações e vai alterando-as de acordo com suas próprias experiências ou vivências. 
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Para Vygotsky (2001), o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores se dá por meio de um processo interpessoal, ou seja, tem início na 

relação com o mundo social. Num primeiro momento, ocorre entre pessoas 

(processo interpsicológico), para, depois, as funções serem internalizadas e se 

transformarem num processo intrapsicológico, interno ou intrapessoal. 

Esses dois processos, interpessoal e intrapessoal, ocorrem num movimento 

de idas e voltas, proporcionado pela interação do indivíduo com seu meio, ou seja, o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores se dá, simultaneamente, do 

exterior para o interior do indivíduo e vice-versa. Os processos interpessoais se dão 

no interior das relações sociais. 

Vale aqui ressaltar que, para Vygotsky (1997, p. 214), o pensamento 

superior compreende “o pensamento em conceitos, a linguagem racional, a memória 

lógica, a atenção voluntária, etc.” (tradução nossa) 

Vygotsky (1989b) ainda expõe sobre a importância da linguagem 

egocêntrica. Onde as reações instintivas e habituais desejam atuar, onde a 

experiência e as outras formas automáticas da conduta não podem realizar a 

adaptação requerida, aparece a necessidade do pensamento. E a função 

psicológica do intelecto é, precisamente, a adaptação das novas circunstâncias, das 

condições cambiantes, quer dizer, a superação das dificuldades.  

A linguagem egocêntrica é, todavia, por sua natureza fisiológica, linguagem 

exterior. Entretanto, produz som. As palavras são pronunciadas para fora, o 

indivíduo pensa em voz alta, seu pensamento não difere da conversação e ainda 

põe em manifesto todos os traços do simples monólogo, de uma conversação em 

voz alta consigo mesmo. Porém, psicologicamente, logo nos encontramos diante da 

linguagem interior, quer dizer, nos vemos diante de uma linguagem básica, 

fundamental e que essencialmente muda sua função, transformando-se logo em 

forma de pensamento, em forma interior da conduta, em forma particular de 

atividade do intelecto infantil. (VYGOTSKY, 1989b) 

Vygotsky (1989b) diz, ainda, que o desaparecimento da linguagem 

egocêntrica para o início da idade escolar se complementa com outros fatos 

demonstrativos de que a linguagem interior se cria e se desenvolve precisamente na 

primeira etapa da idade escolar. Sobre a base deste e de muitos outros fatos, 

Vygotsky desenvolveu as hipóteses de que a linguagem egocêntrica não 

desaparece por completo na conduta do indivíduo, porém muda, passa e se 

transforma em linguagem interior. Esse passo é preparado por todo o curso do 

desenvolvimento da linguagem egocêntrica e se realiza no limite entre a idade pré-



 30

escolar e escolar. Observou, ainda, que um dos passos mais importantes da 

linguagem exterior é a linguagem interior. Podemos dizer que a essência da 

estruturação da função do pensamento verbal consiste no seguinte: o indivíduo vai 

assimilando um meio social de conduta que começa a aplicar a si mesmo, igual ao 

que anteriormente outros aplicaram a ele e ao que ele mesmo utilizou com outras 

pessoas.  

Vygotsky (1997) conceituou o comportamento do homem considerando três 

dimensões: a experiência histórica, a experiência social e a experiência duplicada. 

Inicialmente, sua teoria estava restrita ao sistema de reflexos reversíveis na 

explicação do comportamento. No entanto, percebeu as limitações da teoria dos 

reflexos e ressaltou a importância da linguagem como fonte constituinte do 

comportamento social e da consciência. Entendeu que a experiência determina a 

consciência e, ao mesmo tempo, reconheceu a capacidade que tem o homem de 

constituir-se em excitante de si mesmo, pelos seus atos. (MOLON, 1999) 

Propomos, aqui, um exercício escolhendo como conceito a inclusão. Para 

elucidar melhor o que é inclusão-exclusão para esse sujeito que nasceu com 

Síndrome de Down, é preciso falar, sobretudo sobre inclusão. O conceito de 

sociedade para todos (inclusiva) foi criado nos anos de 1990 pela Organização das 

Nações Unidas. Segundo Garcias e Roth (2004), a sociedade, por estar consciente 

da diversidade humana, se estruturará para atender às necessidades de cada 

cidadão, se tornando a inclusão de pessoas com deficiência uma decorrência natural 

dessa reestruturação.  

Ainda sobre a sociedade inclusiva, Werneck (1997, p. 314) explica que 

buscar a sociedade inclusiva significa enfrentar novos desafios: 

a) dar à nossa escola um perfil mais ético, ofic ializando discussão sobre 
diferenças individuais; b) valorizar a literatura infantil como instrumento 
indispensável na luta contra qualquer discriminação; c) conscientizar a 
família de que tem direito a ter informação correta sobre anormalidades ou 
persistiremos no erro de formar cidadãos pela metade?; d) fazer da mídia 
aliada; informação não é entretenimento, deve instigar e detonar demanda 
capaz até de romper o paradigma anterior; e) instituir uma nova ordem 
social através da tríplice família-escola-mídia, alicerce da construção de 
uma sociedade inclusiva [...]. 

 
Werneck (1997, p. 314) conclui afirmando que “[...] Somos apenas – isto é o 

suficiente – cidadãos responsáveis pela qualidade de vida do nosso semelhante por 

mais diferente que ele seja ou nos pareça ser”.  
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Além do exposto, durante o ano de 2005, refletimos no Grupo de estudos de 

Processos e Métodos sobre o que é inclusão e deduzimos que esse conceito não é 

estanque. Deduzimos que é, sim, um movimento dialético e processual que está 

intrinsecamente ligado ao momento histórico, político e social e se desenvolve 

conforme as necessidades; que se constrói cotidianamente à medida que o estamos 

construindo e sendo construídos, agentes e pacientes do processo, respeitando 

alteridades e diferenças, contemplando a todos.   

No processo da inclusão, as pessoas se tornam mais humanas. Nesse 

sentido, deveríamos construir uma sociedade inclusiva, preocupada com todos, na 

qual a terminologia inclusão não fizesse mais sentido. 

Mittler (2003) cita que as escolas e o sistema educacional não funcionam de 

modo isolado. O que acontece nas escolas é um reflexo da sociedade em que elas 

funcionam. Valores, crenças e prioridades da sociedade permearão a vida e o 

trabalho nas escolas e não pararão nos seus portões. Aqueles que trabalham nas 

instituições de ensino são cidadãos da sua sociedade e da comunidade local; 

portanto, possuem a mesma gama de crenças e atitudes como qualquer outro grupo 

de pessoas. 

Deter-nos-emos, então, na compreensão do contexto no qual a expressão 

superação é usada por Vygotsky (1997, p. 133): 

Com respeito ao conceito de <<superación>> das regularidades, permitam-
me dizer algo: o termo <<superacion>>[<<sniatie>>], às vezes, tem sido 
traduzido de forma incorreta. Esta palavra provém da 
alemã<<aufheben>>[<<sjoronit>>]-guardar, esconder. Porém, em alemão, 
esta palavra tem duplo significado, assim como a palavra<<sjoronit>>tem 
em russo duplo significado. Quando se diz<<sjoronit>> a propósito de uma 
regularidade orgânica, não significa que tenha deixado de existir, sim que 
está conservada em alguma parte, que se encontra em segundo plano; está 
contida dentro de alguma coisa; retrocedou a um plano posterior em 
comparação com as regularidades que surgiram em etapas mais tardias. 
Por isto é compreensível que as regularidades biológicas, que são 
originadas nas determinações da primeira etapa do desenvolvimento dos 
mentalmente atrasados, estão <<escondidas>>, não eliminadas, sim 
<<superadas>>, no processo de desenvolvimento da criança mentalmente 
atrasada. (Tradução nossa2)  

 

No que se refere à concepção de homem, Vygotsky (1997) afirmava que só 

existe o reconhecimento do eu no reconhecimento do outro. O outro determina o eu, 

ambos mediados socialmente. 

                                                 
2 Esta tradução é do espanhol “Obras Escogidas - V Fundamentos de Defectologia” (1997) que, por 
sua vez, foi traduzida diretamente do original russo. 
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Vygotsky (1997), em sua análise do sujeito, não se limita à orde m do 

biológico nem se localiza na ordem do abstrato, mas sim ao sujeito que é constituído 

e é constituinte de relações sociais. Neste sentido, o homem sintetiza o conjunto das 

relações sociais e as constrói. 

Desta maneira, segundo Vygotsky (apud MOLON, 1999), a consciência é 

construída no contato social; é originada social e historicamente, mas enquanto 

experiência duplicada – já que ela é a duplicação do mesmo, tal como acontece com 

o trabalho. A consciência é, também, um contato social consigo mesmo, como pode 

ser observado na fala silenciosa e na fala interior. O eu se constrói na relação com o 

outro, em um sistema de reflexos reversíveis, em que a palavra desempenha a 

função de contato social, ao mesmo tempo em que é constituinte do comportamento 

social e da consciência. 

No caso de nossos sujeitos possuidores de certas deficiências ou atrasos no 

desenvolvimento, Vygotsky (1997) diz, com relação a eles, que é errado pensar que 

absolutamente todos os sintomas que caracterizam o quadro em seu conjunto 

podem ser direta e completamente derivados do defeito, como seu núcleo 

fundamental. Em rigor, resulta que essas particularidades, nas quais se manifesta 

esse quadro, possuem uma estrutura muito complexa. Elas revelam uma vinculação 

e uma dependência estrutural e funcionalmente muito complicadas e, em particular, 

mostram que, a par com as peculiaridades primárias desse indivíduo – derivadas de 

seu defeito – existem complicações secundárias, terciárias, etc., que não derivam de 

próprio defeito, se não de seus sintomas originários. Nascem como síndromes 

suplementares da criança anormal, como uma subestrutura complexa do quadro 

básico do desenvolvimento. A capacidade de discernir o desenvolvimento do 

indivíduo anormal, que é fundamental e que o complementa, é o primário e o que é 

secundário, é uma condição imprescindível, não somente para a correta 

compreensão teórica do problema que nos ocupa, mas também para as ações 

práticas. 

Seguindo seu próprio conselho e comparando desenvolvimento daqueles 

organismos normais dos anormais, Vygotsky (1997) notou que se as reações 

instintivas e habituais desejam atuar, a experiência e as outras formas automáticas 

da conduta não podem realizar a adaptação requerida, aparecendo, então, a 

necessidade do pensamento. E a função psicológica do intelecto é, precisamente, a 

adaptação das novas circunstâncias, das condições cambiantes, quer dizer, a 
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superação das dificuldades. E isso vai acontecer nas duas situações, seja de uma 

pessoa normal ou de uma pessoa portadora de deficiências. 

As funções mentais superiores do homem (percepção, memória e 

pensamento) desenvolvem-se na sua relação com o meio sociocultural que, por sua 

vez, é mediada pelos signos, ou seja, o pensamento, o desenvolvimento mental, a 

capacidade de relacionar-se com o mundo, para Vygotsky (1989a), é uma construção 

social que depende das relações que o homem estabelece com o seu meio. 

Vygotsky (1997) questiona de onde nascem, como se formam, de que modo 

se desenvolvem os processos superiores do pensamento infantil. Diz que devemos 

responder que surgem do processo de desenvolvimento social da criança por meio 

da translação a si mesma, das formas de colaboração que a criança assimila 

durante a interação com o meio social que a rodeia.  

O mesmo autor observa, ainda, que as formas coletivas de colaboração 

precedem as formas individuais de conduta, que crescem sobre a base das mesmas 

e constituem seus progenitores diretos e as fontes de sua origem. (VYGOTSKY, 

1997) Nisto reside o sentido fundamental da lei formulada pelo autor sobre a dupla 

aparição das funções psíquicas superiores na história do desenvolvimento da 

criança, de maneira que da conduta coletiva, da colaboração do indivíduo com as 

pessoas que o rodeiam, de sua experiência social, nascem as funções superiores da 

atividade intelectual.  

Pensamos, então, dois tipos de educação: primeiramente, uma informal que 

precede a escola. Neste caso, o indivíduo já está anexando valores, formas de olhar, 

sentir e inter-atuar com o mundo de acordo com aquele modelo social que é o de 

sua própria casa. Vai estimular-se e dirigir sua conduta muito de acordo com as 

formas coletivas de conduta que vivencia em seu meio social, como, por exemplo, 

pai mãe, irmãos, familiares, agregados próximos, bem como ambientes que 

freqüenta e profissionais com os quais tem contato, como fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, jardim nas brincadeiras com amigos, igreja ou a casa de vizinhos. No 

meio em que se relaciona, o indivíduo pode desenvolver formas de comportar-se 

para que a comunicação seja clara e conivente entre essas pessoas, buscando 

entender, ser entendida e, principalmente, ser aceito. 

Neste processo, tanto adultos como outras crianças podem assumir papéis 

de modelo, e a imitação é, em geral, uma das vias fundamentais no 

desenvolvimento cognitivo e cultural do indivíduo. O próprio processo de imitação 
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pressupõe uma determinada compreensão do significado da ação do outro. Neste 

sentido, o processo imitativo também se coloca como campo possibilitador de 

criação de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), porque o indivíduo poderá, por 

imitação, realizar ações que vão além de sua capacidade atual. 

Para Vygotsky (1997), enquanto imita, o indivíduo apreende a atividade do 

outro e realiza aprendizagem. Ele não faz uma mera cópia da ação do outro, como 

um ato mecânico, mas se envolve na atividade intelectualmente, o que implica 

representá-la e avaliar a adequação de sua imitação. 

A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de 

desenvolvimento real, que se costuma determinar por meio da solução independente 

de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado pela solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros 

mais capazes. (VYGOTSKY, 1989a)  

Ao abordarmos a questão do modelo, na análise dos dados, 

demonstraremos, em algumas falas dos sujeitos desta pesquisa, como a vivência e 

a observação de valores em seu meio social, muitas vezes até desenvolve padrões 

de comportamentos que identifiquem o indivíduo naquela e com aquela família. Há 

aspectos da dinâmica daquele agregado de pessoas particular a eles que os 

identifica e os mantêm coesas, aos quais podemos chamar não só de identidade 

social, mas também de identificação social. 

O conceito de ‘identificação’ acaba por ser um dos conceitos menos bem 
desenvolvidos da teoria social e cultural, quase tão ardiloso-embora 
preferível-quanto o de ‘identidade’. Ele não nos dá, certamente, nenhuma 
garantia contra as dificuldades conceituais que têm assolado o último. 
Resta-nos buscar compreensões tanto no repertório discursivo quanto no 
psicanalítico, sem nos limitarmos a nenhum deles. Trata-se de um campo 
semântico demasiadamente complexo para ser deslindado aqui, mas é útil 
estabelecer, pelo menos indicativamente, sua relevância para a tarefa que 
temos à mão.  Na linguagem do senso comum, a identificação é construída a 
partir do reconhecimento de alguma origem comum, ou de características 
que são partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um 
mesmo ideal. É em cima dessa fundação que ocorre o natural fechamento 
que forma a base da solidariedade e da fidelidade do grupo em questão. 
(HALL, 2004, p.105) 

 

Na introdução de seu livro “Educação Inclusiva e Necessidades 

Educacionais Especiais”, Rodrigues, Krebs e Freitas (2005), fazem uma reflexão 

sobre o fato de vivermos uma época em que as normas educativas confrontam-se 

com problemas de estrutura e conjuntura.  
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Os referidos autores observam que as mudanças são rápidas e se verificam 

na sociedade, acabando por demandar estratégias de reação para que o sistema 

educacional possa acompanhar o que se passa na economia, nas relações sociais 

ou na família. (RODRIGUES; KREBS; FREITAS, 2005) 

Rodrigues, Krebs e Freitas (2005) ainda ponderam que, em função desse 

processo, acabaram surgindo outras identidades, tanto institucionais como 

profissionais do sistema educativo, havendo grandes questões no que concerne ao 

estabelecimento ou consolidação dessas identidades: o fortalecimento da escola 

pública ou privada, a definição dos conteúdos do ensino básico, governabilidade, 

papel da comunidade. Entre essas tantas questões, se incorpora a questão da 

inclusão. 

Os mesmos autores sugerem discutir um pouco a importância da inclusão: 

como afetará esse processo da formação de novas identidades, 

formação/transformação, pois é evidente que esse processo também influenciará e 

será influenciado pelas mudanças. O nosso olhar se remete ao caráter dialético 

dessa questão. Alguns autores têm uma análise focada para a questão da 

identidade e da diferença. (RODRIGUES; KREBS; FREITAS, 2005) 

Em geral, o chamado ‘multiculturalismo’, apóia-se em um vago e 
benevolente apelo à tolerância e ao respeito para com a diversidade e a 
diferença. É particularmente problemática, nestas perspectivas, a idéia de 
diversidade. Parece difícil que uma perspectiva que se limita a proclamar a 
existência da diversidade possa servir de base para uma pedagogia que 
coloque no seu centro a crítica política da identidade e da diferença. Na 
perspectiva da diversidade, a diferença e a identidade tendem a ser 
naturalizadas, cristalizadas, essencializadas. (SILVA, 2000, p. 73) 

 

Os autores Rodrigues, Krebs e Freitas (2005) discutem que podemos pensar 

em inclusão também como um processo de reconhecimento e respeito das 

identidades dos alunos e de uma cultura institucional que aproveite essas 

diferenças, essas diferentes identidades para o benefício da educação de todos: 

uma educação que rejeita o abandono e o insucesso escolar. 

Segundo Rodrigues, Krebs e Freitas (2005), na inclusão se imagina uma 

pedagogia diferenciada que possibilita a cada aluno encontrar na escola essas 

propostas de trabalho adequadas às suas capacidades. Ainda levantam a questão: 

Quais são essas capacidades, como observá-las e como poder capacitar os 

profissionais que irão se defrontar com este novo desafio? É possível que, dentro da 

coletividade, nos próprios indivíduos que a compõem, estejam as respostas a essas 
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perguntas ou, pelo menos, discursos de anseios que nos levem a uma reflexão a 

respeito destas necessidades.  

Segundo Vygotsky (1997p. 213), 

A tese fundamental que nos interessa pode ser formulada da seguinte 
forma: a investigação das funções psíquicas superiores, no processo de 
desenvolvimento, nos convence de que esta função tem uma origem social, 
tanto a filogêneses como também a ontogêneses.  

 

Continua afirmando Vygotsky (1997) que, em referência a filogêneses, esta 

tese quase nunca tem encontrado objeções sérias. Logo, resulta claro que as 

funções psíquicas superiores (o pensamento em conceitos, a linguagem racional, a 

memória lógica, a atenção voluntária, etc.) se vão formando durante o período 

histórico de desenvolvimento da humanidade e devem sua origem, não à evolução 

biológica conforme o biótipo do ser humano, mas a seu desenvolvimento histórico 

como ser social. Somente no processo da vida social coletiva, são elaboradas e 

desenvolvidas todas as formas superiores de atividade intelectual próprias do 

homem. 

Conseguimos perceber a amplitude que abarca o pensamento de Vygotsky 

(1997), que se ocupa não apenas das questões biológicas, mas igualmente da 

questão social, ao olharmos sua filosofia como precursora da inclusão, já que 

possuía uma visão do homem como um ser social e foi um dos primeiros a dar 

importância para as deficiências de modo a pensar em educação e evolução 

daqueles que a possuíam. 

E hoje? Será que a palavra inclusão tem o mesmo significado para cada 

nicho da sociedade, apesar deste termo ter entrado rapidamente no vocabulário da 

sociedade? Políticos, empresários, educadores, gestores, entendem e praticam 

inclusão da mesma forma? 

Rodrigues, Krebs e Freitas (2005) dizem que palavra inclusão incorporou-se 

ao discurso nacional recentemente, passando a ser usada amplamente na mídia, 

nas escolas e nas empresas, em diferentes contextos e mesmo com diferentes 

significados. Acreditam os autores que esse fato, por um lado, possa favorecer a 

proposta inclusivista, mas que, por outro lado, sua compreensão torna-se ambígua, 

podendo gerar resultados duvidosos quanto à tomada de consciência sobre todo um 

processo ao qual este termo se refere, bem como transformar a palavra inclusão um 

simples modismo. Seu uso, muitas vezes, é superficial e sem significados. 
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Rodrigues, Krebs e Freitas (2005) observam, na experiência da educação, 

que integrar e incluir têm significados completamente diferentes: na integração, é 

preparado um conjunto de meios e estratégias que permite que as pessoas se 

integrem numa realidade, embora não saibamos se este indivíduo será acolhido sem 

se modificar. A questão é que, para a integração, o movimento tem que partir 

daquele que quer ser ou estar integrado. Na inclusão, pelo contrário, é levado em 

consideração que a instituição, no caso desta pesquisa, a escola, não pode ficar 

simplesmente aguardando que esses indivíduos com necessidades educacionais 

especiais cheguem a ela. 

Segundo Rodrigues, Krebs e Freitas (2005), a escola acabou constatando 

que ela própria necessita de uma cultura, muitas vezes, conflitiva com a realidade 

que o aluno traz da comunidade em que ele vive. Esta cultura, muitas vezes, é do 

aluno, é da família, é da sociedade, mas não é necessariamente inferior nem errada. 

Portanto, no processo de inclusão é pleiteada uma escola que assuma como 

patrimônio essas culturas e essas identidades diferenciadas, que esta escola 

assuma isso como capacidades dos seus alunos. 

 Werneck (2000) relata que o Brasil vive um momento histórico, pois está 

diante da primeira geração de pessoas com Síndrome de Down e com déficit 

cognitivo por outras origens que alcançou a idade adulta e fala por si mesma sobre 

suas experiências de vida. Há alguns relatos descritos pela autora sobre desejos ou 

necessidades dessas pessoas. 

Segundo Werneck (2000), a socialização e a educação de pessoas com 

alterações genéticas é decisão recente, de uns 30 anos em média. Antes, essas 

pessoas viviam em hospitais, asilos ou instituições similares, apesar de, hoje em dia, 

ainda por decisão dos pais, muitas delas permanecerem nesses lugares. A autora 

tem a concepção de que isto possa ocorrer por falta de informação, despreparo e, 

até mesmo, por vergonha, uma característica do pensamento ocidental: a pretensão 

à normalidade, que ocasiona , então, o individualismo. 

Para a cultura brasileira, é difícil valorizar os saberes de alguém rotulado de 

deficiente mental, principalmente quando esse alguém diz algo que não se deseja 

ouvir. Parece que a sociedade tem um padrão determinado de qualidade ou 

aparência e tudo o que foge da normalidade é rejeitado, excluído. 

Segundo Goffman (1988), a sociedade estabelece meios de categorizar 

seus membros de acordo com atributos considerados comuns e naturais para os 
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membros de cada uma dessas categorias. Os ambientes sociais estabelecerão, de 

acordo com essas categorias e com as pessoas que possam neles ser encontradas, 

determinadas posições que poderiam dar uma idéia do que ele chamou de 

identidade social. Essa identidade gera algumas expectativas, ou seja, projetamos 

atributos no indivíduo que está assim categorizado. Essas expectativas podem ser 

múltiplas, gerando, por assim dizer, uma identidade social virtual, como chamou 

Goffman (1988, p. 12): 

Enquanto um estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que 
ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa 
categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até, de uma espécie menos 
desejável -- num caso extremo, uma pessoa completamente má perigosa ou 
fraca. Assim deixamos de considerá-lo uma criatura comum e total, 
reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um 
estigma, especialmente quando seu efeito de descrédito é muito grande – 
algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma 
desvantagem – e constitui uma discrepância específica entre a identidade 
social virtual e a identidade social real.  

 

O estigma se interpõe, atualmente, em todas as relações, como um 

constructo social que é internalizado pela maioria das pessoas como “coisa 

anormal”. Sob esta ótica, podemos vislumbrar o que analisa Goffmam (1988, p. 15):  

Por definição, é claro, acreditamos que alguém com estigma não seja 
completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de 
discriminação, através das quais efetivamente e, muitas vezes sem pensar, 
reduzimos suas chances de vida. Construímos uma teoria de estigma, uma 
ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo, 
racionalizando algumas vezes uma animosidade, baseada em outras 
diferenças, tais como as de classe social. (GOFFMAN, 1988, p.15) 

 

Para Werneck (2000), esse processo de inclusão ainda é distante da 

realidade, mas o movimento de integração ainda é forte. Observamos, entre os 

sujeitos desta pesquisa, uma disposição para integrar-se ou, a partir daí, começar a 

criar o processo inclusivo. Nossa observação trouxe à tona algumas das estratégias 

utilizadas por aqueles que querem estar entre os indivíduos participantes da 

comunidade escolar, quais foram os caminhos, conscientes ou inconscientes, de sua 

participação ativa na educação formal ou informal. 

Já faz algum tempo que o mundo vem sendo estruturado sem a participação 

de pessoas com deficiência. A sociedade se apropriou de sua fala, de sua 

linguagem e dos seus afazeres. Suas famílias, professores e associações tornaram-

se porta-vozes dos seus interesses, defendendo o que era bom para eles. Ainda há 
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correntes divergentes deste pensamento. Se por um lado, se fala em “Movimento 

dos Autodefensores” que pleiteia a tomada de consciência e a busca de soluções a 

partir dos próprios indivíduos (nas APAES de Brasília e São Paulo se fala em 

sujeitos com Síndrome de Down falando em causa própria), por outro, há 

movimentos contrários que pleiteiam leis para sua interdição. 

Se nos focarmos na filosofia de Vygotsky, segundo a qual a formação social 

da mente tem papel crucial, se pensarmos suas concepções sobre o processo de 

formação de conceitos, se nos remeteremos às relaçõ es entre pensamento e 

linguagem, remeter-nos-emos à questão cultural no processo de construção de 

significados pelos indivíduos, ao processo de internalização e ao papel da escola na 

transmissão de conhecimento, que é de natureza diferente daqueles aprendidos na 

vida cotidiana, ou seja, no dia-a-dia, nas relações informais com o outro.  

Vygotsky (1989) propõe uma visão de formação das funções psíquicas 

superiores como internalização mediada pela cultura. Parece-nos que sua filosofia 

está voltada para a inclusão, para a aceitação da participação de todos os saberes, 

principalmente para aqueles que têm uma ou outra dificuldade, mas não menos 

capacidade de adaptação, superação e, acima de tudo, contribuição para rupturas e 

transformações em seu meio social. 

Essas concepções fundamentam a idéia de Vygotsky de que as funções 

psicológicas superiores (linguagem e memória, por exemplo) são construídas ao 

longo da história social do homem, em sua relação com o mundo. Desse modo, as 

funções psicológicas superiores referem-se a processos voluntários, a ações 

conscientes e a mecanismos intencionais e dependem de processos de 

aprendizagem. 

Pensamos que um dos dizeres mais importantes de Vygotsky (1997), no 

capítulo da coletividade3, é o que diz sobre o desenvolvimento incompleto das 

funções superiores. Ele o vê como uma sobre-estrutura secundária sobre o defeito. 

O desenvolvimento incompleto deriva, para Vygotsky, de um fato que podemos 

chamar de “exílio, solidão” do indivíduo anormal na coletividade. Aqui, o processo 

transcorre aproximadamente do seguinte modo: na raiz de um determinado defeito, 

aparece, no indivíduo, uma série de particularidades que criam obstáculos ao 

desenvolvimento normal da comunicação coletiva, da colaboração e da interação 

                                                 
3 Estamos nos referindo às Obras Escogidas - V Fundamentos de Defectologia (1997). 
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desse indivíduo com as pessoas que o rodeiam. O afastamento da coletividade ou a 

dificuldade do desenvolvimento social, por sua vez, determina o desenvolvimento 

incompleto das funções psíquicas superiores, as quais, quando é normal o curso das 

coisas, surgem diretamente na relação com o desenvolvimento da atividade coletiva 

do indivíduo.  

Encontraremos, no desenvolvimento desta dissertação, mais questões 

alusivas à teoria de Vygotsky . Esperamos com este capítulo, não resumir toda a sua 

maneira de pensar, que é muito vasta, mas demonstrar, quanto à questão da 

inclusão, o que, em sua obra, é pertinente para determos nosso olhar. 
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4 METODOLOGIA 

E fimbria de texto iudicatur. 
(Pela amostra se conhece o pano).  

 
 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados 

para a realização desta pesquisa.  

Deslandes e Minayo (1998, p. 35) esclarecem que a  

A metodologia torna-se essencial para o alcance dos objetivos de uma 
investigação e permite que ‘a realidade social seja reconstruída enquanto 
um objeto do conhecimento, através de um processo de categorização 
(possuidor de características específicas) que une dialeticamente o teórico e 
o empírico’.  

 

Esta pesquisa, realizada com o objetivo de analisar, no discurso de sujeitos 

com Síndrome de Down, de sua família e de pessoas intimamente ligadas ao seu 

cotidiano, as estratégias por eles usadas para que a inclusão seja uma prática no 

processo educativo, é de natureza qualitativa. 

Bauer e Gaskell (2003, p. 69-70) argumentam que “[...] o objetivo da 

pesquisa qualitativa é apresentar uma amostra do espectro do ponto de vista”, ou 

seja,  

[...] não é contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro 
de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão [...] 
sendo que, em um meio social específico, [...] estamos interessados em 
descobrir é a variedade de pontos de vista no assunto em questão [...] e 
especificamente o que fundamenta e justifica esses diferentes pontos de 
vista. (BAUER e GASKELL, 2003, p. 69-70) 

 

Sendo assim, o foco desta investigação recai sobre o indivíduo com 

Síndrome de Down e algumas pessoas do seu convívio mais próximo, estando o 

interesse em identificar e analisar as estratégias por eles utilizadas para que a 

inclusão se tornasse uma prática no processo educativo desses indivíduos com 

Síndrome de Down.  

Ainda em relação à pesquisa qualitativa, Deslandes e Minayo (1998, p. 21-

22) afirmam que a mesma  
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[...] se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com um universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

 

Com base no que descreve Deslandes e Minayo (1998), esta pesquisa não 

se preocupará com a distribuição numérica ou quantificadora de afirmações dos 

seus sujeitos, uma vez que os números não são relevantes para a compreensão das 

estratégias apontadas por eles. Preocupar-se-á em analisar as falas dos sujeitos 

entrevistados.  

Segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 23), “analisar significa estudar, 

decompor, dissecar, dividir, interpretar. A análise de um texto refere-se ao processo 

de conhecimento de determinada realidade e implica o exame sistemático de 

elementos”. Ainda conforme a mesma autora, analisar é  

[...] decompor um todos em suas partes, a fim de poder efetuar um estudo 
mais completo. Porém, o mais importante não é reproduzir a estrutura do 
plano, mas indicar os tipos de relações existentes entre as idéias 
respostas. (LAKATOS e MARCONI, 1991, p. 23)  

 

Coletamos os dados desta pesquisa no decorrer do ano de 2005, e as 

pessoas ouvidas foram: um pai de um indivíduo com Síndrome de Down; Charlote, 

com Síndrome de Down, e sua mãe Bernadete; Gracielle, a professora que 

alfabetizou Charlotte; Marcelo, com Síndrome de Down; Raquel, também com 

Síndrome de Down, noiva de Marcelo; Rafael, diretor cinematográfico e ator; Aline, 

mãe de Felipe: Ana Flávia; e Irene; sendo os últimos três indivíduos igualmente com 

Síndrome de Down. 

Escolhemos os entrevistados por motivos variados. O primeiro entrevistado 

escolhido foi Senhor Xavier, cujo filho Júlio que era o único indivíduo com Síndrome 

de Down a freqüentar uma escola particular de uma cidade do Estado de Santa 

Catarina, onde também estudava um conhecido nosso. Apesar de outros colégios 

possuírem alunos com Síndrome de Down, nossa questão foi o fato de esse 

indivíduo estar sozinho dentro deste contexto. 

Bernadete, Charlotte e Gracielle foram escolhidas por meio de um contato 

inicial dentro do Mestrado em Educação da FURB. Fazendo a matéria 

“Contribuições vygotskyanas para a ação docente”, conhecemos a professora que 

alfabetizou, em Brusque, uma aluna chamada Charlotte com Síndrome de Down. Ela 
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nos trouxe um livro sobre a história da Charlotte. Este livro foi escrito por uma 

jornalista, que narrou a trajetória de Bernadete que teve uma filha com Síndrome de 

Down há 23 anos (Charlotte). Quando não se falava de inclusão ainda, Bernadete foi 

uma das precursoras do processo, lutando para manter sua filha na rede de ensino 

regular.  

Bernadete é fundadora da Escola Charlotte, situada em Brusque, um centro 

de reabilitação psicofísica que trabalha as seis inteligências: mobilidade, visão, 

audição, linguagem verbalizada e competência manual. 

Quando nos vimos diante de uma oportunidade única que seria ter uma 

visão tão ampla de uma dinâmica familiar, individual e, do ponto de vista do 

professor, sentimos a necessidade de entrevistar esses três sujeitos: a mãe, a filha e 

a professora. 

Em relação a alguns dos outros entrevistados, Marcelo e Raquel, Ana Flávia 

Irene – que são indivíduos com Síndrome de Down – e Rafael, que é diretor 

cinematográfico e ator, a escolha ocorreu durante o III Encontro Catarinense de 

Síndrome de Down4. Tomamos conhecimento do referido Encontro por meio do 

Grupo Síndrome de Down do Yahoo5 do qual participamos. 

Durante um dos intervalos para o almoço, o filme “Irene, minha vida é 

normal”, estava sendo apresentado no Encontro. O filme era protagonizado por 

Irene, com Síndrome de Down, e dirigido por Rafael. Consideramos uma 

oportunidade única entrevistar, ao mesmo tempo, diretor e atriz, com o intuito de 

observar a dinâmica existente entre eles e suas falas sobre a questão da inclusão, 

do indivíduo com Síndrome de Down, da escola e, principalmente, algo incomum, 

Irene ser Down e atriz. 

Escolhemos Marcelo por ser um campeão para-olímpico de natação e ativo 

participante da produção do encontro, trabalhando com sua mãe, uma das 

organizadoras. Raquel foi escolhida por ser noiva de Marcelo e pelo seu depoimento 

no documentário “Quais são as últimas”, também dirigido por Rafael. 

Ana Flávia foi escolhida por intermédio de sua mãe, a partir de um minicurso 

sobre Sexualidade e Síndrome de Down que fizemos juntas durante o evento. Além 

                                                 
4 Ocorreu de 19 a 21 de outubro de 2005, em São José, grande Florianópolis, SC, nas instalações da 
Associação Amigo Down. 
5 São participantes deste grupo, familiares e amigos de pessoas com Síndrome de Down e 
profissionais da área de saúde com interesse na questão Down. O grupo possui, aproximadamente, 
700 componentes. 
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disso, Ana Flávia sempre freqüentou o ensino regular e tem se saído muito bem em 

quase todas as matérias.  

Aline, a mãe de Felipe (Figura 1), metalúrgico com Síndrome de Down, 

travou conosco uma relação virtual por meio do Grupo Yahoo e, quando soube do 

nosso trabalho, se dispôs a prestar seu depoimento, que nos encaminhou por escrito 

pela internet. 

  
Figura 1 - Felipe 

Os sujeitos desta pesquisa não foram escolhidos aleatoriamente, ou seja, 

todos tinham algumas coisas em comum:  

§ o fato de ser um indivíduo com Síndrome de Down, ou ser pai, mãe, ou 

algum amigo muito próximo que pudesse trazer relatos históricos do que 

foi o processo inclusivo desses sujeitos, 

§ terem passado pela escola regular ou ainda estarem nela e 

§ serem aparentemente casos de sucesso. 

Quando falamos em sucesso nesta dissertação, em relação aos sujeitos da 

pesquisa, queremos mostrar que alguns desses sujeitos, estão, por exemplo, 

trabalhando e contrariando as estatísticas de dependência familiar financeira. Uns 

possuem certa autonomia, outros se destacam no meio artístico da pintura, escultura 

e da tecelagem, escrevem livros e fazem filmes-documentários para o cinema em prol 

de sua causa. Outros namoram, tendo conquistado independência afetiva e física, 

planejam casamento, ou seja, possuem certa independência conquistada. Outros 

mais possuem histórias de superação, como uma das meninas que se curou de 

leucemia, como outra que fez, há vinte anos, uma grande cirurgia cardíaca e como 

outro que é campeão para-olímpico de natação. Outro exemplo a ser ressaltado é de 

um dos rapazes da pesquisa, Felipe, que trabalha como metalúrgico e tem sua mãe 
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como sua dependente no plano de saúde da empresa. Sua mãe teve câncer e foi seu 

plano de saúde que cobriu as despesas do tratamento quimioterápico. 

Consideramos as histórias dos sujeitos desta pesquisa “histórias de 

sucesso”, sendo que, nesta dissertação, a palavra sucesso é entendida como “bom 

resultado; êxito, triunfo; [...] pessoa ou coisa vitoriosa”, (HOUAISS, 2001) 

Como instrumentos de coleta de dados, utilizamos a entrevista informal que 

é, segundo Gil (1994), a menos estruturada possível, só se distinguindo da simples 

conversação porque tem como objetivo principal a coleta de dados. Este tipo de 

entrevista possibilita a “[...] obtenção de uma visão geral do problema pesquisado, 

bem como a identificação de alguns aspectos da personalidade do entrevistado.” 

(GIL, 1994, p. 116) 

Ainda para Gil (1994, p. 116),  

A entrevista informal é recomendada nos estudos exploratórios que visam 
abordar realidades pouco conhecidas pelo pesquisador, ou então oferecer 
visão aproximativa do problema pesquisado. Nos estudos desse tipo, com 
freqüência, recorre-se a entrevistas informais com informantes-chaves (Sic), 
que podem ser especialistas no tema em estudo, líderes formais ou 
informais, personalidades destacadas. 

 

No caso desta pesquisa, optamos pela entrevista informal, pois o nosso foco 

era estratégia para acesso à educação dos indivíduos com Síndrome de Down e 

essa forma de entrevista deixa a pessoa muito mais à vontade. Além dis so, após, 

aproximadamente, 26 anos de experiência em clínica psicológica, observamos que, 

depois de um tempo em discurso, os indivíduos param de pensar na auto-censura. 

Então, se o rumo da nossa investigação se distanciasse muito dos nossos critérios 

preestabelecidos, tentaríamos voltar para o assunto de maneira sutil. Ao mesmo 

tempo, como cientistas, tentamos manter a mente aberta e deixá-los livres para falar 

à vontade e, com isso, não correr o risco de perder depoimentos importantes que 

são fornecidos em momentos descontraídos.  

Além da entrevista informal, aproveitamos, como forma de dados, a narrativa 

de dois entrevistados. Hermanns (apud FLIK, 2004, p. 109) explica que uma 

narrativa está assim caracterizada: 

Primeiramente, delineia-se a situação inicial (‘como tudo começou’); então, 
selecionam-se os eventos relevantes à narrativa, a partir de todas as 
inúmeras experiências, apresentando-os como uma progressão coerente de 
eventos (‘como as coisas avançaram’); e, por fim, apresenta-se a situação 
ao final do desenvolvimento (‘o que aconteceu’) 
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Para Flik (2004, p. 109), as narrativas “[...] permitem ao pesquisador abordar 

o mundo experimental do entrevistado, de modo mais abrangente, com a própria 

estruturação desse mundo.” 

Como salienta Barthes (apud BAUER e GASKELL, 2003, p. 91),  

A narrativa está presente num mito, lenda, fábula, conto, novela, epopéia, 
história, tragédia, drama, comédia, mímica, pintura (pensemos na Santa 
Úrsula de Carpaccio), vitrais de janela, cinema, histórias em quadrinho, 
notícias, conversação. Além disso, toda essa quase infinita diversidade de 
forma, a narrativa está presente em cada idade, em cada lugar, em cada 
sociedade; ela começa com a própria história da humanidade e nunca 
existiu, em nenhum lugar e em tempo nenhum, um povo sem narrativa. Não 
se importando com a boa ou má literatura, a narrativa é internacional, trans-
histórica, transcultural: ela está simplesmente ali, como a própria vida.  

 

Após a escolha dos sujeitos e do instrumento de coleta de dados, o nosso 

próximo passo foi a escolha dos locais onde a entrevista seria feita. Buscamos locais 

que pudessem deixar os entrevistados muito à vontade para falar e sentindo -se com 

certo domínio do ambiente. Esta preocupação adveio do fato de termos sido 

previamente avisados de que algumas dessas pessoas são tímidas e se sentem 

retraídas ao falar para um estranho e, mais ainda, com um gravador. 

Todas as entrevistas aconteceram no ano de 2005 e em lugares variados. 

Um dos entrevistados solicitou anonimato, razão para qual usaremos, para 

ele, o nome fictício de Xavier e, para seu filho, Júlio. A entrevista com o Senhor 

Xavier ocorreu no consultório do mesmo. Ao ligamos o gravador, o Senhor Xavier 

deu um grande suspiro, disse que a história era longa e falou sem parar por quase 

uma hora seguida. Seu relato foi entrecortado por algumas questões nossas e 

comentários, mas não achamos necessário formular perguntas sobre escola ou 

inclusão, pois, em seu relato, elas foram sendo respondidas automaticamente. Esse 

relato teve forma de depoimento e desabafo, tendo sido este o único entrevistado da 

pesquisa que pediu para ficar no anonimato. A princípio, não quis que seu filho fosse 

entrevistado e justificou dizendo que o mesmo não tinha consciência da Síndrome 

de Down. Disse, também, que tinha medo de que ele “descobrisse” com alguma 

pergunta específica de nossa parte. Depois, com o decorrer da conversa, pontuou 

que, por este trabalho estar sendo feito por uma profissional da área da psicologia, 

consentiria que entrevistasse o filho. Entretanto, não realizamos a entrevista com o 

adolescente filho do Senhor Xavier tendo em vista as dificuldades encontradas com 

o horário para entrevistá-lo.  
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A entrevista com Bernadete, a mãe de Charlotte, e com Charlotte (Figura 2) 

ocorreu em Brusque, na escola que leva o seu nome, onde, como já mencionado, 

Charlotte trabalha com estimulação de paralisados cerebrais (Figura 3) e a mãe dá 

aulas de yoga (Figura 4) e ministra o método para estimulação precoce em crianças 

com Síndrome de Down. (Figura 5) 

 
Figura 2 – Estimulação precoce em PC (Paralisia Cerebral) feita por Charlotte (à esquerda ) 

e sua mãe (à direita ) de óculos 

 
 

 
Figura 3 – Charlotte em momento lúdico 
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Figura 4 – Charlotte e Bernadete (mãe) fazendo yoga 

 
 

    
Figura 5 – Charlotte na cama elástica 

 

O contato com a professora que alfabetizou Charlotte, em acolhida a sugestão 

da entrevistada, foi num café colonial em Brusque. Os demais sujeitos desta pesquisa 

foram entrevistados num encontro de indivíduos com Síndrome de Down na Associação 

Amigo Down, que fica em São José, Grande Florianópolis. Esse evento contou com a 

participação desses jovens com Síndrome de Down prestando depoimentos, 

participando de mostra de filmes e exposição de seus quadros e livros. 

Uma das organizadoras disponibilizou uma sala de aula que estava vazia 

para que as entrevistas fossem feitas. Todos esses jovens já haviam estudado ali e 

conheciam muito bem a instituição e os membros que trabalhavam nela, assim como 

outros alunos e pais. Por ocasião do evento, aconteceram sessões solenes e 

confraternizações com coquetéis, gerando um clima festivo. Um depoimento foi 

enviado pela internet a nosso pedido, pois participamos de um grupo que discute, via 

internet, a Síndrome de Down. 
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Todos os entrevistados não quiseram alterar seus nomes nem preservar 

suas identidades, pois, como estão engajados e comprometidos com a causa da 

inclusão, querem falar em nome dela. Pediram para ser fotografados e autorizaram a 

exibição de suas imagens. (Apêndice 1) 

Atualmente, mantemos contato, via internet, com três sujeitos desta pesquisa com 

Síndrome de Down e com duas mães, com os quais trocamos informações a respeito do 

assunto, também acompanhando a evolução de suas histórias. 

Quanto aos sujeitos com Síndrome de Down participantes da pesquisa, 

Marcelo (Figura 6) tem 23 anos, é campeão para-olímpico de natação (Figura 7). Seu 

pai é professor de Educação Física com Mestrado nos Estados Unidos da América, na 

Carolina do Sul. Marcelo teve oportunidade de viver dois períodos de sua vida nos 

Estados Unidos. Nasceu em Curitiba e, bem pequeno, foi viver nos Estados Unidos. 

Depois, voltou ao Brasil, onde permaneceu mais um tempo. Retornou a Carolina do Sul 

e novamente voltou ao Brasil, especificamente, a Florianópolis, onde reside atualmente. 

Sua mãe é formada em Enfermagem, trabalha na Associação Amigo Down e foi uma 

das organizadoras do III Encontro Catarinense sobre Síndrome de Down. Marcelo 

concluiu o segundo grau e trabalha como estagiário numa sede do Serviço Social da 

Indústria (SESI) em Florianópolis, onde auxilia no escritório, faz xérox e serviços de 

banco, transporta matérias de almoxarifado, entre outras tarefas. 

  
Figura 6 – Marcelo  Figura 7 – Marcelo e suas medalhas de natação 
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Charlotte tem 20 anos, está noiva, trabalha com a mãe na Escola Charlotte, 

auxiliando no processo de estimulação precoce em crianças com paralisia cerebral, 

faz yoga, natação e montaria. Estudou em escola regular, em uma época em que 

não se falava em inclusão (aproximadamente em 1990), mas teve que abandonar 

para cuidar da saúde quando foi diagnosticada leucemia. 

Raquel (Figura 8) tem 19 anos e está no 2º ano do Ensino Médio, na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Está noiva de Marcelo (Figura 9), também 

com Síndrome de Down. Faz pintura na Associação Amigo Down6. Submeteu-se a 

uma cirurgia cardíaca muito delicada logo que nasceu e tem lidado bem com todas 

as complicações decorrentes da síndrome. Moram com a avó: ela, a mãe e suas 

duas irmãs. Os pais são recém-separados.  

 
Figura 8 – Raquel 

 
Figura 9 – Raquel e o noivo Marcelo 

                                                 
6 “A Associação Amigo Down teve como propostas de sua diretoria, no biênio 2004/2005, trabalhar com 
orientação e lazer, levando às família s esclarecimentos sobre a Síndrome de Down, sobre os cuidados de 
saúde, nutricionais e educacionais, sobre a importância e obrigação de estar na escola, principalmente 
dos 7 aos 14 anos, sobre a necessidade de conviver com os demais e oferecer oportunidades de 
crescimento em todas as áreas, de acordo com suas potencialidades.” (AZEVEDO, 2005, p. 54) 
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Ana Flávia (Figura 10 e 11) tem treze anos, mora com a mãe, com quem 

divide o quarto, com a irmã e a avó. Os pais são separados. Está na 6ª  série do 

Ensino Fundamental em um colégio da rede pública de ensino, onde estuda desde 

os 5 anos. Tira boas notas, inclusive em matemática, faz balé clássico e natação, 

tendo participado dos Jogos Abertos Para-Desportivos de Santa Catarina 

(PARAJASC) e conquistado três medalhas. 

 
 

 
Figura 10 – Ana Flávia  

 

 

 
Figura 11 – Ana Flávia 
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Irene tem 29 anos (Figuras 12 e 13) e diz dedicar-se somente à arte, hoje em 

dia. Já prestou vestibular para Artes Cênicas duas vezes e vai continuar estudando 

para tentar mais uma vez. Irene é a atriz principal do filme “Irene, minha vida é normal” 

e tem uma participação no documentário “Quais são as últimas”, do mesmo diretor. 

Diz ser muito difícil, pois a Universidade Federal é muito concorrida. Faz curso de 

teatro. Freqüenta academia de ginástica, faz curso de cerâmica, namora Oliver, 

também com Síndrome de Down, com quem faz passeios. Freqüenta o shopping, faz 

compras sozinha e participa de festas, ou seja, tem uma vida social intensa. Estudou 

até o Ensino Fundamental na escola regular e o segundo grau, no EJA. 

 
Figura 12 – Rafael (o diretor de cinema), Irene (no centro) e a mãe Cecília (à direita)  

 

 
Figura 13 – Irene 
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Esta pesquisa se desenvolveu, fundamentalmente, em três etapas:  

§ escolha dos entrevistados, 

§ realização das entrevistas e 

§ análise dos dados. 

Para proceder à análise dos dados coletados, o primeiro passo foi a 

transcrição das fitas K7 que continham as falas dos sujeitos da pesquisa. Essa 

transcrição incluiu todas as palavras faladas sem suas características para-

lingüísticas. Segundo Bauer e Gaskell (2003, p. 85), a análise tem o objetivo amplo 

de procurar sentidos e compreensões, sendo que “O que é realmente falado 

constitui os dados, mas a análise deve ir além da aceitação deste valor aparente. A 

procura é por temas com conteúdo comum e pelas funções destes temas”. 

Ainda segundo os mesmos autores, a análise implica a imersão do 

pesquisador no corpus7 do texto: 

No processo de ler e reler, as técnicas tradicionais empregadas, em geral 
com um lápis ou outros recursos simples (canetas que realcem o texto), 
incluem: marcar e realçar, acrescentando notas e comentários ao texto, 
cortar e colar, identificação da concordância no contexto de certas palavras, 
formas ou representação gráfica dos assuntos, fichas de anotações ou 
fichários de notas, e finalmente a análise temática. Ao ler as transcrições, 
são relembrados aspectos da entrevista que vão além das palavras e o 
pesquisador quase que revive a entrevista. Esta é uma parte essencial do 
processo [...]. (BAUER e GASKELL, 2003, p. 85) 

 

Prosseguem os autores dizendo que à medida que as transcrições são lidas 

e relidas, deve-se tomar nota das idéias que vêm à mente, conservar sempre à sua 

frente as finalidade e os objetivos da pesquisa e procurar padrões e conexões na 

tentativa de descobrir um referencial mais amplo que vá além do detalhe particular. 

Os autores orientam, ainda, para que se vá a busca de contradições, da maneira 

como as atitudes e opiniões se desenvolvem nas entrevistas e de clássicas 

racionalizações. À medida que a interpretação vai se processando, sugerem os 

mesmos autores que o pesquisador retorne ao material bruto, tanto para as 

transcrições quanto para as gravações. Algumas vezes, um único comentário 

poderá assumir, repentinamente, um significado importante e sugerir um novo modo 

de olhar; outras vezes, os dados podem reforçar a análise que está sendo feita. É 

fundamental, desta forma, garantir que toda a interpretação esteja enraizada nas 

próprias falas, de tal modo que, quando a análise é feita, o corpus pode ser trazido 

para justificar as conclusões. (BAUER e GASKELL, 2003) 

                                                 
7 Conjunto das falas dos sujeitos da pesquisa. 
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5 ESTRATÉGIAS/A QUESTÃO DA SUPERAÇÃO: quais os caminhos 

É quando a vida vase 
É quando como quase. 

Ou não, quem sabe. 
Vim pelo caminho difícil, 

a linha que nunca termina, 
a linha bate na pedra, 

a palavra quebra uma esquina, 
mínima linha vazia, 

a linha, uma vida inteira, 
palavra, palavra minha.  

(Paulo Leminsky) 

 

Contemplar recortes de falas e fazer escolhas foi nosso primeiro passo 

depois de vários tipos de leitura, como diz Harlow (1980 apud LAKATOS e 

MARCONI 1991). Harlow (1980 apud LAKATOS e MARCONI 1991, p. 20-21) 

classifica as leituras em:  

SCANNING - Procura de um certo tópico da obra, utilizando índice ou leitura 
de algumas linhas, parágrafos, visando encontrar frases ou palavras chave.  
SKIMMING - Capitação da tendência geral, sem entrar em minúcias, 
valendo-se dos títulos, subtítulos, ilustrações (se houver). Leitura dos 
parágrafos, tentando encontrar a metodologia e a essência do trabalho. 
DO SIGNIFICADO - Visão ampla do conteúdo, principalmente do que 
interessa deixando de lado aspectos secundários, lendo tudo de uma vez, 
sem voltar atrás. 
DE ESTUDO - Absorção mais completa do conteúdo e de todos os 
significados, devendo ler, reler, utilizar o dicionário e fazer resumos. 
CRÍTICA - Estudo e formação de ponto de vista sobre o texto,comparando 
as declarações do autor com conhecimentos anteriores.Avaliação dos 
dados quanto a solidez da argumentação, à  (Sic) fidedignidade. Se são 
corretos e completos. 

 

Em relação aos tipos de leituras, usamos todas acima citadas e na mesma 

ordem em que aparecem. Em decorrência da absorção do conteúdo das falas, 

focalizamos trechos e fragmentos que nos soaram significativos e representativos de 

questões que gostaríamos de aprofundar. A partir dos recortes feitos, levantamos a 

questão das estratégias em nichos. 

Quando iniciamos nossa pesquisa, pensamos em estratégias adotadas para 

a inclusão escolar, mas a própria inclusão escolar mostrou ser mais uma estratégia 

para uma inclusão muito mais abrangente, um processo inclusivo na sociedade que 

acaba favorecendo todos nós, que nos constituímos no outro. 

Michel Porter, da área de administração define estratégia como:  
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Uma corrida para uma posição ideal. É o fazer diferente. - A criação de uma 
posição exclusiva e valiosa, envolvendo um conjunto diferente de 
atividades, como disciplina e comunicações claras. - Escolher o que não 
fazer é abandonar áreas de negócios, concentrando-se na atividade que se 
desempenha melhor. (MANAGER, 2006, site) 

 

Já Dehsler e Lenz definem uma estratégia como “o modo como o aluno aborda 

uma tarefa: inclui o modo como uma pessoa atua quando planifica, executa e avalia a 

realização de uma tarefa e os seus resultados”. (MALHATLANTICA 2006, site) 

A maior parte das pessoas sabe ou aprende como processar a informação e 

desenvolver uma estratégia ou um plano organizado quando confrontado com um 

problema social, acadêmico ou relacionado a um emprego. 

A aprendizagem de estratégias é o conjunto de processos ou técnicas que 

usamos para realizar uma tarefa particular. São como que um mapa de estradas que 

utilizamos para o processo do pensamento. Os vários modelos de ensino de 

estratégias visam substituir uma aprendizagem ineficiente e pouco efetiva por 

estratégias que levem ao sucesso e a um nível mais alto de realização. 

Ao falar em estratégias, é necessário que nos detenhamos no texto de 

Vygotsky (1997), no qual o autor discorre sobre os processos compensatórios. Nesta 

pesquisa, não adotamos estratégia como processo compensatório via de regra, mas 

observamos que os processos compensatórios podem ser uma estratégia do próprio 

indivíduo Down com características próprias de sua Síndrome usadas para sua 

melhor adaptação ao meio em que vive. Essas características são de natureza 

orgânica, psíquica e cognitiva. 

Vygotsky (1997) diz que o desenvolvimento desse indivíduo “mentalmente 

atrasado” é igual ao desenvolvimento de qualquer indivíduo acometido por um ou 

outro defeito. Ainda para o mesmo autor, existem processos que surgem a partir 

daquele organismo e a personalidade do indivíduo reage às dificuldades com as 

quais tropeça, ou seja, reage à sua própria deficiência.  

No processo de desenvolvimento e no processo de adaptação ativa do meio, 

esses organismos vão elaborando uma série de funções mediante as quais 

compensam, equilibram e suprem essas deficiências. Vygotsky (1997) diz crer que 

isso é uma noção biológica geral tão clara que quase não demanda que se 

desenvolva isso posteriormente de forma mais detalhada.  

Aqui vale uma interlocução com Goffman (1988), quando dos processos de 

adaptação daquele que tem características em si, as quais possam tornar sua 
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identidade estigmatizada. O que esses sujeitos fazem para serem aceitos na sua 

comunidade? Uma das saídas observadas por Goffman (1988) é a de que criam 

duas identidades, uma real e possivelmente desacreditável, que se imagina tenha 

esse sujeito consciência de seu defeito, e outra virtual na qual ele tenta esconder 

sua deficiência para poder ser aceito e conviver normalmente na comunidade das 

pessoas ditas normais. 

Com base no exposto, considera-se nesta dissertação estratégia como busca 

de caminhos, meios de adaptação, procura de soluções e resolução de problemas. 

Identificamos três nichos de estratégia, conforme mostra a Figura 14. 

 
Figura 14 – Diagrama de estratégias 

Fonte: Informações da pesquisa (2006). 
 

Como se pode visualizar na Figura 14, identificamos estratégias vindas de 

três pontos: da família, dos próprios sujeitos com Síndrome de Down e da escola 

onde se inseriram. 

Na família, pudemos observar estratégias em busca de superação, que se 

fazem necessárias para: lidar com a notícia de ter um filho com Síndrome de Down; 

lidar com a mudança na dinâmica da logística familiar; superar as deficiências 

iniciais no âmbito físico-orgânico; lidar com o preconceito presente na sociedade, 

principalmente na escola; buscar novos conhecimentos; e especializar-se para fazer 

valerem as leis de inclusão, buscar suporte emocional e mobilizar a opinião pública. 

No indivíduo com Síndrome de Down, pudemos observar estratégias para: 
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superação (mecanismo helegiano8), busca de modelos na coletividade, 

aprendizagem/crescimento/transformação/aprendizagem. 

Na escola, observamos busca de novos métodos e de conhecimentos 

especializados (professores e coordenadores), colaboração instintiva (merendeira, 

jardineiro) e adaptação (forma de avaliação e estimulação paralelas). 

5.1 ESTRATÉGIAS DA FAMÍLIA PARA A INCLUSÃO 

Neste momento, nos deteremos nas falas da família e/ou dos sujeitos com 

Síndrome de Down para observar as estratégias adotadas ao saber da notícia da 

vinda de um filho com trissomia do 21. Por meio desses dizeres, pudemos sentir e 

observar como foi a presença do luto para lidar com a morte da criança perfeita, 

aquela que não veio, e qual o caminho para ressignificar a presença desse novo ser 

no seio da família, da micro para a macro comunidade. 

A Figura 15 nos mostra algumas das estratégias observadas por essas 

famílias em presença de uma verdadeira dissonância cognitiva criada com a vinda 

de um indivíduo não-planejado.  

 

Figura 15 – Diagrama das estratégias da família 

Fonte: Informações da pesquisa (2006). 

                                                 
8 Hegel (apud VYGOTSKY, 1997, p. 133) afirma o duplo significado da expressão alemã superar, 
que quer dizer eliminar, negar e também conservar. Desta forma, as funções psicológicas inferiores 
não são liquidadas no sentido de deixarem de existir, mas são incluídas, transformadas e 
conservadas nas funções psicológicas superiores, como uma dimensão oculta. 
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Os caminhos, conforme podemos visualizar na Figura 15, vão da negação, 

da não-aceitação, para o luto, até a busca de conhecimentos para lidar com a 

questão-problema: a busca por profissionais ligados a essa área, a estimulação 

precoce do bebê com Síndrome de Down, a busca dos grupos de apoio, as 

conseqüentes cobranças na aplicação das leis já existentes em prol da causa Down 

e a mobilização da opinião pública. 

É muito comum escutarmos que, quando nasce uma criança com Síndrome de 

Down, toda a família passa por um impacto inicial e sofre circunstancialmente o que 

chamamos de luto, não pelo nascimento da criança que está ali, mas pela perda da 

criança perfeita que não veio, conforme relatou Aline, mãe de Felipe, (citado na 

homenagem a Felipe (Anexo 1): “Segundo seu próprio relato, chorou e ficou de luto por 

3 dias. Não pelo nascimento de um filho “especial” e sim pelo filho dito “normal” que 

deixou de ter e que a sociedade lhe exigia que tivesse tido”. (Grifos no original) 

De acordo com Murphy (2002, p. 26),  

Seus sentimentos de tristeza e perda podem nunca desaparecer por 
completo, contudo, muitas pessoas descrevem alguns efeitos benéficos de tal 
experiência. Sentem que adquirem uma nova dimensão quanto ao significado 
da vida e uma sensibilidade para aquilo que é verdadeiramente importante. 
 

As pessoas lidam com suas emoções de maneiras diferentes: uns choram e 

sentem, num primeiro momento, muito medo do desconhecido e do conhecido, 

porém imaginário. Visualizam mentalmente pessoas desajeitadas, com cabeças e 

línguas grandes, com deficiência mental. Talvez pensem: “Por que foi acontecer 

justo comigo?” Em outras, o sentimento é de revolta, dor, rejeição e também de 

culpa, por estarem sentindo isso pelo próprio filho.  

Os tipos de relatos mencionados são levados por pais e familiares aos 

consultórios dos psicólogos e às literaturas leigas como se compusessem mapas 

num guia de tipos de sensações possíveis. Há relatos daqueles que têm medo de 

pegar a criança, a imaginam muito doente, buscam de novo culpas e, muitas vezes, 

jogam-na no outro. Casamentos ou relacionamentos instáveis podem desmoronar, 

mas também a dor pode unir mais o casal. Não há como tabelar emoções humanas 

e suas reações, a não ser que registremos aquelas que já ocorreram.  

O fato é que a essa reação inicial de imenso desconforto observada nos pais 

que tiveram seus filhos, aqui denominados de “bem-sucedidos”, gerou também uma 

rápida reação contrária ao luto e à depressão. Podemos , então, a partir daqui, 

começar a falar em estratégias adotadas por essas famílias para incluírem seus 
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filhos com Síndrome de Down, inicialmente, no seu próprio seio, para, depois, 

generalizar essa atitude e tentar incluí-los na escola e na sociedade. 

As falas de Raquel, com Síndrome de Down, e Bernadete, sua mãe, 

demonstram qual foi a reação inicial. A fala de Raquel não é factual; é uma 

interpretação daquilo que ouviu da família inúmeras vezes sobre seu nascimento. 

R: Na minha cabeça, que eu nasci assim... pra minha mãe... 
E: Hã... 
R:9 Aquele momento que eu sai da barriga da minha mãe, eu não tinha 
conhecido a a minha mãe, tinha leite, eu conheci um médico pra oooo cuido 
de mim. 
E: Entendi. 
R: E e e e quando que eu cheguei no quarto, tinha limpado o, 
sangue...assim de mim, e cheguei no quarto e a a minha mãe tinha,tinha 
uma folha, ali escrito na cama, que eu tava... 
E: Sei.  
R: Ela pegou a folha, ela sabia que eu sou sin Sin Síndrome de Down ... ela 
sabia, que eu tinha sabia... 
E: e a sua mãe ficou preocupada? 
R: A ela pego, fico preocupada... ah o o médico falo, essa menina que 
acabou de nascer, ela tem um grande problema vai te faze cirurgia. 
E: No coração... 
R: no coração. 
E: E aí você fez logo? 
R: Fez logo. 
E: Sei. E passou tudo bem depois que você fez a cirurgia? 
R: Paaso, super bem. 
[...] eu também não estava preparada pra ter uma filha Síndrome de 
Down.[...]. (RAQUEL, 20 anos, SD) 
 

Porque eu me preparei, se é que há uma preparação, no convívio diário, 
depois que eu chorei toda a minha dor, depois que eu saí do meu luto, 
porque eu queria uma filha campeã né? Mas, quando eu chorei tudo, tudo, 
tudo, e dobrei meu joelho e disse, eu não sei nada, me ensina se tu tais, 
isso foi lá na maternidade, se tu tais me dando essa boneca aqui que pra 
mim tá quebrada, que não suga meu sangue, que não agarra na minha 
mama, tu tens um propósito né. Então, por favor, me mostra né. (Bernadete, 
mãe de SD) 

 

É perceptível, nas falas apresentadas, a presença inicial de um choque, um 

luto, em vista da perda do filho perfeito esperado. No entanto, ao mesmo tempo, já 

podemos notar um processo de adaptação na vivência em profundidade desse luto, 

a elaboração do mesmo e, já de saída, a busca de estratégias de superação. No 

caso de Raquel, a sua fala nos reporta a uma situação de emergência logo que 

nasceu, tendo que se submeter a uma complicada cirurgia de coração e, no caso de 

Bernadete, a busca interior da espiritualidade, da fé, procurando forças dentro de si 

para adotar estratégias de superação. 

                                                 
9 Na apresentação das falas, usaremos a letra inicial do nome do entrevistado e a letra E para 
entrevistadora. 
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A fala de Raquel, ao afirmar que foi submetida, nos primeiros dias de vida, a 

uma cirurgia cardíaca, permite observar que as estratégias adotadas na instituição 

clínica onde ela nasceu seguiram o previsto por De Luca (2005, p. 7):  

A análise adequada do recém-nascido permite estabelecer o diagnóstico da 
Síndrome de Down. É importante que o profissional da saúde esteja atento 
aos sinais e sintomas da referida síndrome realizando o DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO, pois assim, os pais logo estarão informados sobre a real situação 
da criança, podendo, então, proceder ao tratamento efetivo da mesma 
(exames de supervisão de saúde e estimulação essencial). (Grifo no original) 

 

Observando um quadro sintomatológico peculiar associado à Síndrome de 

Down, todas as crianças com essa síndrome, necessitam de estimulação essencial 

ou precoce, desde os primeiros dias de vida. Podemos considerar alguns desses 

itens presentes na Síndrome de Down, como já mencionado: 

§ hipotonia muscular geral, como, por exemplo, pouca firmeza no 

pescoço, deixando a cabeça cair, 

§ língua grande que, eventualmente, fica fora da boca (em realidade, a 

língua é de tamanho normal; a cavidade bucal é que é pequena e faz 

com que a língua se projete para fora), 

§ pescoço curto, 

§ pés com sulco fundo na sola, 

§ sopro no coração e 

§ reflexos geralmente diminuídos. 

Segundo Lopes (2005, p. 30), 

Considera-se que o tratamento de estimulação precoce é possível porque 
se pressupões a existência do fenômeno da plasticidade cerebral10. Esse 
vem a ser, resumidamente, a possibilidade do sistema neural, vizinho a uma 
área lesada, assumir a responsabilidade da função relativa a essa área, 
mediante o processo de estimulação. [...] Estimulação precoce se constitui 
no atendimento oferecido a crianças de zero até três anos e onze meses de 
idade, que apresentam alteração genética ou adquiridas no seu 
desenvolvimento global ou em alguma área em particular. A estimulação 
precoce tem por objetivo prevenir, minimizar e tratar déficits neuro-pisco-
motores e cognitivos visando promover o desenvolvimento global do bebê 
ou da criança. 

 

                                                 
10 “O termo ‘plasticidade neural’, cunhado recentemente, refere-se a mudanças ocorridas em nível 
celular observadas em funções ou estruturas do sistema nervoso. Por esse motivo, o estudo da 
plasticidade neural vem recebendo, nas últimas três décadas, considerável atenção por parte das 
neurociências. É a plasticidade neural que confere ao cérebro a habilidade de assumir funções 
específicas como resultado da experiência, ou seja, os neurônios podem modificar suas conexões 
conforme o uso ou desuso de determinados circuitos neurais. (TAFNER e FISCHER, 2004, p. 101) 
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Um programa de estimulação precoce pressupõe uma equipe multidisciplinar 

de profissionais especialistas, dentre eles, médico geneticista, psicólogo, médicos 

especialistas (neurologista, cardiologista, ortopedista, pneumologista, oftalmologista, 

etc.), fisioterapeuta, fonoaudiólogo, pedagogo, professor particular, educação 

informal e terapeuta ocupacional. 

É necessário que haja interlocução entre os membros da equipe para que 

aconteça qualquer tipo de intervenção. Outro aspecto importante diz respeito à 

avaliação. A criança deve ser avaliada sob todos os seguintes fatores: ambientais e 

culturais, neuro-psico-motores e emocionais. (LOPES, 2005) 

É imprescindível que as crianças com Síndrome de Down passem pela 

estimulação precoce. A tomada de consciência da família sobre essa necessidade 

está intrinsecamente ligada com o tempo que vai durar o processo de superação do 

luto. Quanto antes a família superar esse estágio do processo, mais rápida e 

benéfica será para a criança a busca dessa estratégia de superação das 

dificuldades físico-orgânicas e melhor para o desenvolvimento futuro da criança. 

Em relação à estimulação precoce,  constatamos, nas falas das mães dos 

sujeitos com Síndrome de Down entrevistadas que essa foi uma estratégia comum a 

todos os nossos sujeitos, tendo havido, somente, variação nos métodos. 

A mãe de Felipe, por exemplo,  

[...] logo nos primeiros meses de vida de seu filho iniciou um tratamento de 
estimulação precoce com o fisioterapeuta indicado e sua equipe, que era de 
uma competência fora do comum e utilizava o método Bobath11. Fazia 
exercícios de musculação nas pernas e braços, que levavam estímulos ao 
cérebro do bebê. Com essa equipe aprendeu a utilizar o bico Nuk, que era 
trazido da Alemanha por uma aeromoça. Além do bico Nuk 12, uma 
colherzinha especial ajudava a estimular a língua e outros infinitos recursos 
diariamente aplicados pela mãe, como passar gelo no rosto, pingar gotinhas 
de limão, colocar pequenas porções de pó de gelatina com a finalidade de 
forçar o bebê a fazer caretas e estimular, assim, o tônus muscular do rosto 
e da língua. Todo esse processo diário era realizado ao som de músicas 
clássicas, desde o começo da manhã até o momento de dormir, quando 

                                                 
11 O Conceito Bobath é uma abordagem terapêutica e de reabilitação, desenvolvido para indivíduos 
com fisiopatologia do Sistema Nervoso Central (SNC). Este conceito é utilizado no tratamento de 
bebês, crianças e adultos. Tem origem no trabalho de Berta e Karel Bobath, tendo sido inicialmente 
desenvolvido a partir de experiências clínicas, com base no controle motor e nos modelos de 
neurociência disponíveis na época. A abordagem biopsicosocial tem evoluído há mais de 50 anos, e 
a neurociência moderna, junto com a ciência do movimento, tem servido como suporte para a prática 
atual. O conceito Bobath é uma abordagem terapêutica de solução de problemas para a avaliação e 
tratamento dos indivíduos com distúrbio de função, do movimento e do tônus muscular causados por 
lesão do SNC. O objetivo da intervenção terapêutica é otimizar ao máximo a função; o tratamento é 
caracterizado pela busca de soluções para os aspectos motores, que interferem na execução de uma 
atividade motora. O termo Tratamento Neuroevolutivo (NDT) pode ser usado como sinônimo de 
Conceito Bobath. (KINESIS FISIOTERAPIA, 2005, site) 
12 A alimentação através do bico NUK fortalece a musculatura orofacial. 
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carinhosamente sua mãe sussurrava em seu ouvido que o amava mais que 
tudo, que ele era o melhor e que poderia tudo. (Relato da homenagem)  

 

A mãe de Charlotte, por sua vez, fez o seguinte relato: 

[...] ai ela ficou ali quatro anos, nesse ínterim ela teve a volta, teve uma das 
voltas pra reavaliação e o Glenn Doman13 que é o criador do método que a 
gente usou e usa aqui no estabelecimento, veio ao Rio e viu a Charlotte. 
Ficou encantado com a postura dela, com a respiração que tava muito boa, 
porque além da máscara a gente aliou o prana yoga, tirava a máscara né, 
fazia o prana-yoga de yoga. Então ele disse que nós tínhamos sofisticado a 
máscara.  

 

Percebemos que, além da estimulação precoce, todas as famílias usaram 

técnicas alternativas para enriquecer a estimulação: montaria, balé, pintura em tela, 

óleo, aquarela, desenho, tecelagem, cerâmica, equitação terapêutica, teatro, 

natação e musculação. Destacamos que, entre os sujeitos desta pesquisa, há, nas 

para-olimpíadas, três campeões de natação nacionais e um internacional. 

Dentre as técnicas alternativas adotadas pelas famílias, destacamos uma 

delas para exemplificar a pertinência de adotar esse método e a procura de 

profissionais capacitados dentro da especificidade direcionada para cada tipo de 

necessidade: 

A indicação da ecoterapia é a que o próprio conceito sugere: Portador de 
necessidades especiais, como pessoas com afecções neurológicas, com 
transtornos comportamentais, deficiências sensoriais, diversas síndromes. 
Também pode ser indicado em grupos de terceira idade, alguns tipos de 
pacientes psiquiátricos, na reabilitação de dependentes químicos, mas há 
contra-indicações a serem observadas. 
A prática eqüestre associada a uma equipe de profissionais comprometidos 
e criativos favorece ao praticante, possibilidades de ganhos e abordagens 
diversas. Alguns benefícios já foram citados, mas podemos relacionar mais 
alguns outros: melhora do equilíbrio na postura; desenvolve coordenação 
entre troncos, membros e vi são; estimula a sensibilidade: tátil, visual, 
auditiva e olfativa; promove a organização e a consciência do corpo; 
desenvolve a modulação tônica e estimula a força muscular; desenvolve a 
coordenação motora fina; oferece sensações de ritmo, além de muitos 
outros ganhos psicomotores; aumenta auto-estima, facilitando a integração 
social; estimula o bom funcionamento dos órgão internos; ajuda a superar 
fobias, como a de altura e a de animais; estimula a afetividade pelo contato 
com o animal; melhora a memória, concentração e seqüência de ações; 
motiva o aprendizado, encorajando o uso da linguagem; ensina a 
importância de regras, como a segurança e a disciplina; aumenta a 
capacidade de independência e de decisão em situações diversas; promove 
a sensação de bem-estar, motivando a continuidade do tratamento. 
(SANTOS e SILVEIRA, 2005, p.41-42) 

 

                                                 
13 Médico americano cujo método é usado para tratamento de asma.  
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No caso de Charlotte, sua mãe passou por vários estágios de adaptação à 

sua nova situação, que foi ter uma filha com Síndrome de Down. Criou um método 

alternativo de estimulação, que unia um método já instalado e estimulação por meio 

de técnicas que ela (Bernadete) conhecia e dominava da yoga. Bernadete utilizou 

muito estímulo, tanto em casa quanto na escola, sempre acatando o parecer do 

médico (saber científico).  Quando lhe foi sugerido que mudasse a filha de escola 

para que tivesse mais estímulo, ela mudou; posteriormente, quando Charlotte já 

estava convalescendo da leucemia, o médico sugeriu retirar da escola regular, e 

Bernadete também acatou, apesar de saber do não-contentamento da filha. Frente 

às barreiras que a sociedade impôs de preconceito ou dificuldades orgânicas, ela 

lutou, mas também adotou uma atitude protetora; Charlotte está sempre sob sua 

tutela. 

Atualmente, Charlotte trabalha com a mãe e está noiva. Planeja morar depois 

de casada na casa do futuro marido, em outro estado. A família de Charlotte parece 

estar tranqüila, pois ele também tem Síndrome de Down e sua mãe confia que ela 

estará bem com uma família que sabe lidar com as peculiaridades que a Síndrome 

acarreta. 

 
[...] ai ela ficou ali quatro anos, nesse ínterim ela teve a volta, teve uma das 
voltas pra reavaliação e o Guendelman que é o criador do método que a 
gente usou e usa aqui no estabelecimento, veio ao Rio e viu a Charlotte. 
Ficou encantado com a postura dela, com a respiração que tava muito boa, 
porque além da máscara a gente aliou o prana yoga, tirava a máscara né, 
fazia o prana-yoga de yoga. Então ele disse que nós tínhamos sofisticado a 
máscara, só que me deu uma bronca muito grande, o X, era a extensão da 
casa, ela tinha que ir pra uma escola que ninguém a conhecesse que 
ninguém sabia que ela era filha da Bernadete que tinha trabalhado tanto 
nela, ela tinha que ir pra uma escola que tivesse escada, e tivesse 
obstáculo, que ela tivesse que lutar pela merenda dela, e ai eu a levei pro Y, 
pra fazer o Pré-escolar, num colégio Y, que na época... 
E Por quê ele falava? Ele achava que era importante ter mais desafios? 
B - Mais desafios... (Bernadete) 

 

A mãe de Charlotte, Bernadete teve quase vinte anos de luta: primeiro para 

estimular; depois, para incluir e, por último, para salvar a vida da filha que teve 

leucemia. 

Ressaltamos que a presença das mães, na maioria desses casos que 

conhecemos, é muito forte e marcante, com exceção do caso do filho do Senhor 

Xavier, cuja mãe parece estar meio ausente. Nesse caso, a presença da avó é muito 

forte. Todas as mães são engajadas com a causa, buscaram conhecimento para lidar 



 64

com a Síndrome e se reuniram em algum tipo de grupo para buscarem apoio nesse 

meio social.  

Já a família de Júlio usou de recursos que tinha para trazer até si as últimas 

novidades e descobertas na área científica a fim de estimular o filho. Por último, a 

família olhou a escola como estratégia de estimulação: 

Bom, e o Júlio entrou no colégio, ehhh e sempre dessa maneira, mas 
sempre teve um apoio pedagógico fora da escola com a A. que fazia um 
trabalho muito bom, eu fazia esse apoio fora e no colégio ele sempre foi 
dentro de um... ehhh a gente tinha idéia e foi atrás do que era inclusão na 
escola, a minha sogra sempre cuidou, veio morar com a gente 
praticamente, ela vai só finais de semana pra Curitiba é vida de sacrifícios 
mesmo, ela vai e volta, porque ela tem outro filho que tem problemas lá em 
Curitiba que ela também tem que dar atenção. Então, ela basicamente 
começou a dar atenção pro Júlio até porque minha mulher começou a fazer 
faculdade, e dentro da faculdade... ia tomar muito tempo, ia ser difícil de ela 
dar atenção necessária para o João. Então a minha sogra sempre se 
envolveu muito com isso e procurou também essas coisas de inclusão e a 
gente tem uma certa noção sobre isso. Eu cheguei a trazer [...], eu não me 
recordo o nome dessa pessoa, é uma pessoa que trabalhou em Brasília há 
muito tempo. (Sr. Xavier) 

 

Outra estratégia encontrada por essas famílias foi a busca da inserção em 

grupos que, de uma maneira especializada, lhes dão suporte, segurança e apoio. 

Isso promoveu uma ampliação do termo família, porque todos os membros do grupo 

passam a ter um grau de familiaridade.   

A questão de sentir-se seguro num Grupo de Apoio, seja uma Organização 

Não-Governamental (ONG) ou um grupo de pais, acaba sendo de cunho terapêutico 

para o indivíduo e para essas famílias nele inseridas, pois, nesse contexto, dividem 

angústias, encontram amparo nos seus membros por vivenciarem problemas 

similares e acabam tecendo elos de identificação. 

Garcias e Roth (2004, p. 67) explicam: 

Os grupos de pais das crianças-Down têm como objetivo estabelecer uma 
maior troca de experiências e um suporte emocional mútuo, pois os pais já 
convivem com essas crianças especiais há mais tempo podem auxiliar os 
pais menos experientes a lidar com os problemas advindos com o 
desenvolvimento dos filhos. Esses grupos existem em muitos lugares e têm 
sido de grande valia para que se sintam mais amparados e preparados 
para o convívio com o filho Down. 

 

Quanto às mães de Florianópolis, observamos que buscaram a Associação 

Amigo Down, procuraram por meio dessa convivência lidar com assuntos pertinentes 

à Síndrome de Down e discutir coisas relativas às respectivas famílias e 

problemáticas que gravitam em torno da Síndrome. Também se envolveram nas 

atividades alternativas oferecidas pela associação. Enquanto os filhos faziam seus 
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cursos, elas também faziam cursos de pintura e bordados. Os produtos dessas 

aulas eram vendidos depois em eventos para angariar fundos para a Fundação, 

estreitando laços entre elas a partir dessa convivência e troca de experiências. 

O objetivo maior da Associação Amigo Down14 é promover o 
desenvolvimento pleno das pessoas com Síndrome de Down, fazendo com 
que seus direitos sejam respeitados. É lutar pela inclusão dessas pessoas 
na sociedade, defendendo seus direitos, seus interesses, orientando as 
famílias, combatendo um preconceito, informando e conscientizando as 
pessoas de que somos diferentes uns dos outros, e que conviver com a 
diferença é enriquecedor. Isto nos faz crescer como pessoas, como seres 
humanos. (AZEVEDO, 2005, p. 54) 

 

A Associação Down nos dá um vislumbre de mais uma das estratégias 

usadas pela família para lidar com a inclusão. A mãe de Raquel buscou um grupo de 

pessoas comprometidas com a questão da Síndrome de Down, para encontrar aí 

uma espécie de representação coletiva e se fortalecer por meio dos membros da 

coletividade, buscando especializar-se para poder defender-se e fazer valer seus 

direitos à inclusão.  

A Fundação Down, vista por esse ângulo, não só propiciou a Raquel 

estimulações de ordem alternativa, como pintura, tapeçaria e escultura, mas também 

trouxe o convívio com outros jovens. Foi lá que conheceu Marcelo, seu noivo. Além 

disso, a Fundação permitiu tantas outras formações de redes de apoio entre as 

pessoas participantes. Parece, mais uma vez, ser possível comprovar o valor da 

coletividade para desenvolver o aprendizado e, além disso, fazer com que se 

desenvolvam as funções mentais superiores, não só do indivíduo com Síndrome de 

Down, mas de todo um contexto em torno de si. Essa observação nos traz dois 

pontos a serem analisados: como é cíclica a dinâmica, como estão em constante 

movimentação esses processos e como estão interligados os fatores estratégicos 

entre si, enriquecendo-se e enriquecendo os outros elementos participantes dessa 

esfera. Para melhor representar esse movimento, fizemos uma figura, na qual 

podemos vislumbrar a noção de movimento e interferência desses fatores que 

caracterizam essa dinâmica, ou seja, representamos a dinâmica do sujeito com 

Síndrome de Down e as estratégias dele com sua família para a inclusão escolar e 

social num movimento contínuo. (Figura 17). 

                                                 
14 Dentre as metas da Associação Amigo Down, estão a orientação com a finalidade de prestar 
esclarecimentos para as famílias sobre a Síndrome de Down a respeito de cuidados com a saúde, 
nutricionais e educacionais, sobre a importância e obrigação de estar na escola, principalmente dos 7 
aos 14 anos, sobre a necessidade de conviver com os demais e oferecer oportunidades de 
crescimento em todas as áreas, de acordo com suas potencialidade. (AZEVEDO, 2005) 
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Figura 16 – Dinâmica das estratégias do sujeito com síndrome de Down e da família  

 

Na Figura 16, procuramos representar a Superação pela qual o indivíduo 

desta pesquisa tem necessidade de passar com relação à própria síndrome . Essa 

necessidade de Superação refere-se a lidar com o preconceito e, 

conseqüentemente, com sua inclusão na escola e na esfera social. Continuamente, 

mais estimulado, melhor ele vai lidar com as superações necessárias para, mais 

uma vez, lidar com o preconceito e melhor se incluir na escola e na esfera social, 

entrando num movimento contínuo no qual não há começo nem fim. 

Ainda no que se refere aos grupos de apoio, participamos de uma 

comunidade virtual denominada de Grupo Síndrome de Down, do domínio Yahoo, 

que, em 2005, possuía uma estimativa de 700 membros participantes. Atualmente, 

conta com 1000 membros. Nesse grupo, pais amigos e profissionais comprometidos 

com a questão da Síndrome de Down promovem discussões, fazem publicidade de 

cursos, congressos e seminários. Nele, conhecemos mais intimamente alguns 

membros, entre eles, Aline, mãe de Felipe, participante da nossa pesquisa. 

Pudemos notar que a necessidade de apoio e troca dentro de um grupo é 

tão importante que, quando da inexistência do mesmo, algumas pessoas podem se 

motivar a construir tal grupo. Foi o caso de Bernadete, mãe de Charlotte, com 

Síndrome de Down, que, em Brusque, há vinte anos, não encontrando interlocutores 

para a especificidade de suas necessidades, buscou estudos e conhecimentos 

especializados no Rio de Janeiro e em São Paulo, e organizou um grupo de apoio 
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que acabou se transformando no que é hoje a Escola Charlotte, assim definida por 

Bernadete: “[...] não temos vínculo com o MEC, nós somos uma escola de 

reabilitação psicofísica; então se trabalha as inteligências: mobilidade, visão, 

audição, linguagem verbalizada e competência manual”. 

A análise da participação dos familiares em grupos de apoio permitiu 

constatar que todos eles, sem exceção, participam ativamente de algum tipo de 

grupo, definindo-se esse procedimento como uma estratégia de superação/inclusão 

com relação à Síndrome de Down.  

Constatamos que não somente os pais, mas também seus filhos com 

Síndrome de Down participam de seus próprios grupos de apoio. Estamos nos 

referindo a alguns sujeitos de nossa pesquisa que participam de uma comunidade 

virtual mundial – o Orkut – fazendo amigos, trocando idéias e participando da 

inclusão digital.  

Para participar do Orkut, editar um perfil, é necessário conhecimento do 

manuseio de determinadas técnicas da computação, destreza, uso da memória. Isso 

reforça o quanto essa ferramenta é válida para desenvolver conhecimentos e, mais 

uma vez, ser uma estratégia de aquisição de saberes e de inclusão. 

Raquel e Marcelo (Figura 17) possuem um perfil no Orkut, cada um 

participando das comunidades de sua escolha, com suas redes de amigos e um 

perfil particular.  

 
Figura 17 – Noivado de Raquel e Marcelo 

Fonte: Orkut (2006). 
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Com base em nossa experiência clínica, deduzimos que esses grupos têm 

como característica a função terapêutica para esses pais, pois podem dividir suas 

experiências, angústias, anseios e expectativas. Esses pais usaram de conceitos 

que abarcam a teoria vygotskiana quando buscaram no grupo crescimento e novos 

conhecimentos. A teoria sociocultural trata disso mesmo: constituir-se no outro, 

crescer por meio das trocas, passar dos conceitos cotidianos para os conceitos 

científicos e desenvolver-se na comunidade ou na coletividade. 

 Um dos pontos fundamentais da obra de Vygotsky (1997) está o 

entendimento de que o sujeito não se faz sozinho. Ele se constitui pelo que vem do 

outro, ou seja, das pessoas, dos objetos, do ambiente, do contexto sociocultural. 

Assim, segundo a teoria histórico-cultural, cada indivíduo constitui-se psiquicamente 

de fora para dentro, e não de dentro para fora, como se acreditou por muito tempo. 

Num primeiro momento, como já mencionado, as famílias necessitaram de 

conhecimentos específicos em relação à síndrome e aos problemas relacionados a 

ela, sendo exemplo disso a busca por profissionais especializados, como encontrá-

los, como superar os obstáculos, etc. Uma vez superados esses momentos e 

considerando que os indivíduos com Síndrome de Down sujeitos desta pesquisa são 

adultos e adolescentes, no que se refere ao conhecimento dos pais, é necessário 

que este se expanda para outras áreas. Isto porque é necessário incluir os filhos na 

escola e na comunidade em que vivem, pois estes estão saindo da microssociedade 

para a macrossociedade. Os conhecimentos necessários agora são outros. Para 

incluir seus filhos na escola, é preciso conhecer as leis para, numa primeira 

instância, lidar com o preconceito e, então, mobilizar, questionar e transformar a 

opinião pública, alterando pontos de vista e posturas. Mais uma vez, esses pais e 

essas famílias – avós, irmãos – vão em busca de um conhecimento especializado 

retornando às escolas, arti culando seminários, participando de congressos, dando 

palestras, fornecendo entrevistas a jornais, rádios, TV, que são instrumentos da 

mídia para mobilizar a opinião pública. 

Sommerstein e Wessels (1999) dizem que os pais que lutam para proteger 

os filhos tentando interromper um ciclo de ignorância assumem o risco de 

compartilhar seus filhos com os demais. Os autores citam um provérbio africano que 

diz: “É preciso toda uma aldeia para educar uma criança.” (SOMMERSTEIN e 

WESSELS, 1999, p. 417). Lembram que esses pais não devem esperar que as 

pessoas conheçam seus filhos e as necessidades deles. É necessário compartilhar 
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os dons e as carências com seus familiares, amigos, conhecidos, membros da 

comunidade, empregados, supervisores, funcionários da mercearia, médicos, 

enfermeiros, recepcionistas, caixas do banco, motoristas do ônibus e policiais, 

dentre outros, em conversas casuais, debates e, até, em apresentações formais. 

(SOMMERSTEIN e WESSELS, 1999) 

Ainda os mesmos autores descrevem formas da necessidade de se 

conscientizar para compartilhar e de como isso pode ser feito: planejar com 

consentimento e participação da pessoa com deficiência e sua família; usar 

informações concretas da pessoa; manter a dignidade e respeito; usar uma 

abordagem baseada nas potencialidades; reduzir a ênfase nos rótulos; concentrar-

se nas necessidades da pessoa, naquilo que ela necessita para ser bem-sucedida 

do que concentrar-se no que está errado com ela; estimular perguntas e identificar 

fontes de apoio e de informações; estar consciente dos aliados. 

Quanto aos sujeitos desta pesquisa, observamos, em seus relatos, um 

empenho em adotar essa estratégia e o caso de Bernadete, mãe de Charlotte, com 

Síndrome de Down, é o que mais elucida isso: em face a mudanças no processo 

inclusivo de Charlotte, como, por exemplo, alteração de coordenação na escola, e 

conseqüente mudança de política de gestão, Bernadete passou a visitar a escola 

semanalmente para defender a permanência da filha e o fez com autoridade, 

buscando cada vez mais conhecimento sobre a Síndrome, dando palestras e 

procurando mobilizar as pessoas e socializar as informações por ela obtidas.Tem 

consciência do papel de socialização que a escola proporciona, mas não buscou só 

isso para a filha. Seu trabalho passou a ter caráter social, pois atende a toda 

comunidade. 

A família consciente ou inconscientemente exerce um poder sobre os seus 

filhos com Síndrome de Down de uma maneira a transmitir parâmetros de valores 

por meio do modelo de sua própria conduta. 

 Notamos, aqui, como a questão do modelo se faz presente no discurso 

desses indivíduos: Raquel tem a mãe professora e sempre foi participante de sua 

vida dando conselhos e orientando, fez sua trajetória como muitos outros, passando 

pela escola especial, depois se matriculando na escola regular. Atualmente, está no 

EJA, tem duas irmãs, uma mais velha e outra mais jovem, que estudam, também 

contribuindo com discussões e preparo nas provas. 
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[...] se você fosse prestar vestibular, que faculdade você gostaria de 
fazer? 
R: Eu? 
E: É. 
R: Eu queria fazê...... é que eu gosto muito de física.É que eu quero fazê. 
E: Física, física que o professor dá na escola, ou física educação física? 
R: É física. 
E: Ah! Física mesmo!Você quer fazer física... Que legal!Eu ouvi o professor 
falando no documentário que vocês são bons em física. Né? E você é boa 
em física então! 
R: Sou. [...]. (Raquel) 

 

É interessante analisar esta fala de Raquel que, apesar da dificuldade 

fonética (ela fala muito baixo e gagueja bastante), tem muita segurança nas suas 

respostas. 

Fizemos a pergunta na condicional, ”Se... você fosse” ( o verbo no pretérito 

imperfeito), indicando uma probabilidade futura, pois Raquel ainda está na escola, e 

a pergunta se referia à atual circunstância, não desmerecendo sua capacidade de 

prestar o Vestibular, mas cientes da impossibilidade de ela fazê-lo agora. Ela 

respondeu “Eu gosto e é o que eu quero fazer”, sinalizando uma quase garantia. 

Podemos inferir que esse posicionamento vem de uma casa onde as mulheres são 

fortes (no sentido de trabalharem, estudarem e se manterem sozinhas) e muito 

presentes. A mãe separou-se, está morando com a mãe, avó de Raquel, e suas três 

filhas. Trabalha, e as filhas estudam. Todavia, a mãe, além de trabalhar fora, estuda, 

faz cursos de aperfeiçoamentos e participa ativamente da Fundação Down.  

Segundo Vygotsky (1997), a dominação da nossa conduta se dá por meio da 

estimulação correspondente. A chave para o domínio do comportamento nos 

proporciona o domínio dos estímulos. Assim, o domínio da conduta é um processo 

mediado que se realiza sempre por meio de certos estímulos auxiliares. A vontade 

ou ação volitiva, para Vygotsky (1997), nunca é um processo direto, imediato. É um 

produto do desenvolvimento cultural do indivíduo. 

Parece que os modelos que o meio social cultural onde está inserido são as 

condições estruturantes da personalidade desse mesmo indivíduo. Quando 

Vygotsky (1989a) fala em formação social da mente, está se referindo à ação 

mediada por signos. 

Muitas vezes, como nesse caso, a avó materna desempenha um importante 

papel dentro do cenário das estratégias de inclusão. Pupo Filho (1996) levanta uma 

discussão sobre o caráter simbólico da presença dessa mãe da mãe no processo 

inicial de inclusão do indivíduo com Síndrome de Down: inclusão dentro de sua 
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própria família. Desde a chegada desse indivíduo, que, na grande maioria das 

vezes, não era esperada, a avó materna tem uma ação crucial para adaptação com 

essa nova realidade e a aceitação da mesma. Parece que seu papel tem algo a ver 

com uma reação defensiva da própria filha, pois, consciente ou inconscientemente, 

protege a filha que gerou uma criança “com problemas”, como é vista 

preconceituosamente na sociedade uma criança com Síndrome de Down. 

Esse mecanismo de defesa pode fazer com que essa avó interfira, inclusive 

na logística da casa. Para que esse lar não se desestruture, algumas vezes, a avó 

vai cuidar da criança para dividir as ocupações extras que a necessidade de 

estimulação precoce demanda: levar a criança à escola  ou ficar em casa com ela 

enquanto os pais trabalham; auxiliar nas tarefas escolares; cuidar da criança quando 

os pais precisarem de momentos só do casal; acompanhar tratamentos paralelos 

(sessões com a fonoaudióloga, fisioterapia, etc.) e, muitas vezes, até, super-

proteger, gerando aí mecanismos opostos à proposta inicial de sua intervenção.  

Podemos exemplificar várias interferências positivas no que observamos 

como presença estratégica da avó na vida e estimulação desses nossos indivíduos. 

No caso de Ana Flávia, como modelo a avó, que trabalhava e estudava 

dando exemplo de vida. Essa avó narra ter sido uma menina de classe média baixa 

que, em momento algum, deixa de aludir o valor simbólico da educação e da escola 

nessa família. 

[...] AF E daí ela me contava que os [...] pro cidade que ela trabalhava... ela 
hum...disse que pegava um pedaço de polenta ou queijo, e pegava um 
chinelo de plástico e saia correndo pela escola. Que era pertinho lá, ela saia 
correndo, ela trabalhava, mas... [...] 
[...] E conta da... ela levava queijo e polenta de lanche a sua avó? 
AF Não, ela levava polenta com... polenta com carne, ou polenta e alguma 
coisa assim levava e comia ...no ca... 
E Sei. Ah no caminho! 
AF No caminho! [...]. (Ana Flávia) 

 

Outros relatos marcam fortemente a presença da avó na história de Raquel, 

de Ana Flávia e de Júlio: 

E: E aí quando você for casar, você vai morar como:sozinha com o Marcelo, 
na casa dos pais do Marcelo, ou na casa dos seus pais, da sua mãe...o que 
você pensa? 
R: Eu... a gente vai, vai pensa, ou a gente vai pruma casa, ou a gente 
continua mora, com, na ...na minha casa. 
E: Entendi.  
R: ... e eu vo dize uma coisa, que é...a minha avó, ela tem, ela tem um 
problema ... 
E: A sua avó tem um problema? 
R: É. Aí ela já... A minha tia começo a [ ] que ela ta se, se acabando... 
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E: Ela esta muito velhinha? 
R: Ta velhinha. 
E: Que idade tem a sua avó você sabe? 
R: Ela tem oitenta anos. 
E: Ah! Já está bastante velhinha!... e ela está com algum problema de 
saúde? 
R: Ela demonstra o idoso na pele, e aí talvez ... e eu, eu num to pensando 
mal dela não. 
E: Eu entendo. 
R: É porque ela vai... ela, ela talvez ela morresse, aquela casa vai se minha. 
E: Ah! Ela vai deixar a casa pra você! 
R: É vai deixar aquela casa pa mim. 
[...] E Ta bom, muito bom, de qualquer maneira pode ser que ela leve muito 
tempo pra morrer, mas de qualquer maneira ela vai deixar a casa pra você. 
R: É vai. 
E: Ela gosta muito de você então? 
R: Gosta, ela me ama... eu..adoro ela. [...]. (Raquel) 

 

Deter-nos-emos, aqui, para explicar um pouco desse recorte. Como já 

mencionado, Raquel mora na casa da avó com a mãe, que é separada. Essa avó, 

embora bastante idosa, parece ser uma presença marcante na vida de Raquel e 

transparece na fala “[...] ela me ama... eu... adoro ela. [...]”. Quando Raquel diz “[...] 

eu num to pensando mal dela não [...]”, é porque a avó está doente, em fase 

terminal, e já deixou a casa no nome de Raquel. Raquel quer deixar claro que ela 

não deseja a morte da avó, apesar de ter uma vantagem com isso. A importância de 

essa avó deixar a casa no nome da neta poderia ser entendida, também, como uma 

estratégia de proteção (prover a neta para o futuro) e, ao mesmo tempo, de 

confiança na autonomia e cidadania da mesma.  

A avó, nesse caso, está atuando como mediadora, pois Raquel ainda não 

administra uma casa sozinha, mas, a partir do momento em que tiver a sua casa, 

será obrigada a transformar conceitos, amadurecer por meio da aprendizagem, 

como coloca Vygotsky (MOLON, 1999, site). Conforme Vygotsky (apud MOLON, 

1999, site),  
A mediação não é a presença física do outro, não é a corporeidade do 
outro que estabelece a relação mediatizada, mas ela ocorre através dos 
signos, da palavra, da semiótica, dos instrumentos de mediação. A 
presença corpórea do outro não garante a mediação.  
 

Essas avós presentes são, muitas vezes, provocadoras no sentido de 

estarem instigando nossos indivíduos da pesquisa ao aprendizado por meio da 

mediação que elas representam ou propiciam, forçando-os, com isso, a superarem 

conceitos, evoluírem para as funções psíquicas superiores. 

[...] E Quem mora na sua casa hoje? 
AF Eu, a minha mãe, e minha irmã e minha avó. Só nós quatro, meu pai 
mora separado, que ele mora em [...] (Ana Flávia) 
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[...] AF Nas férias eu.... (se enrola para falar engasgada, depois retoma).. eu 
fico em casa, tem vez que a minha avó, minha vó “obriga limpa a casa” (fala 
esta palavra com muita ênfase) que eu num gosto...eu de-tes-to isso,num 
gosto! [...]. (Ana Flávia) 

 

A avó de Ana Flávia se utiliza de uma dinâmica para estimular a neta: ela é 

tratada de igual para igual e tem tarefas e deveres como qualquer pessoa. Ela está 

sendo estimulada a fazer tarefas que, talvez, até estejam aquém de sua maturidade 

de compreensão: 

[...] AF Todo domingo eu vo, sábado eu num vo. Sábado e tem a vezes que 
num dá... a mãe num, a minha mãe num, só a minha vó que vai de manhã, 
a minha avó adora de manhã... todos os dia ela vai na missa de manhã. 
(Ana Flávia) 
 
AF Daí o avô, da da... da Fera, da da Bela ela, ele..foi salvá a vida dela que 
tava em perigo! (Ana Flávia) 

 

É a linguagem que fornece os conceitos, as formas de organização do real, 

a mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. É por meio dela que as 

funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas. 

Portanto, sociedades e culturas diferentes produzem estruturas diferenciadas. 

AF: [...] Todo domingo eu vo, sábado eu num vo. Sábado e tem a vezes que 
num dá...a mãe num, a minha mãe num, só a minha vó que vai de manhã, a 
minha avó adora de manhã... todos os dia ela vai na missa de manhã.[...]. 
(Ana Flávia) 
 
AF: Já. Fiz primeira comunhão foi em dois mil e quatro, dia dez... de 
outubro, é bem legal foi na catequese, já fiz é bom, agora eu posso pega a 
hóstia, co a mão. 
 
AF: [...] (interrompendo)... a única coisa que eu mais gosto de aprender é 
inglês! Única coisa que eu... única coisa que eu falo inglês! Eu falo um 
pouquinho italiano,... 
E: Ah é?quem te ensinou a falar italiano? 
AF: A mia nona!E eu sabia fala em italiano, só só um pouquinho, 
pouquinhas coisas, quero ver se a minha vó me ensina... 
E: Você é descendente de italiano? 
AF: Isto! 
E: A sua avó é italiana? 
AF: minha vó esqueve, sei que ela... ela con... ela contava história! [...]. 
(Ana Flávia)  
 
 

E: [...] Ah! Entendi!...e a vó, não trabalha mais? 
AF: Não, ela só fica em casa. Tem as vezes que ela caminha... 
E: E você vai caminhar com ela? 
AF:... Tem a vez que sim, ela me convida. [...]. (Ana Flávia) 
 
E: [...] Ta bom, muito bom, de qualquer maneira pode ser que ela leve muito 
tempo pra morrer, mas de qualquer maneira ela vai deixar a casa pra você. 
R: É vai. 
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E: Ela gosta muito de você então? 
R: Gosta, ela me ama... eu..adoro ela.[...]. (Raquel) 

 

Desse processo de inclusão, a família, enquanto elemento estratégico de 

estimulação, é a única que atravessa todas as instâncias: na família, em primeiro 

lugar, a própria aceitação desse novo membro; o funcionamento da família como 

modelo para esse sujeito; a partir daí, a busca da rede de suporte; a inserção desse 

indivíduo na escola; a busca de novos conhecimentos para formular novas leis e 

mobilizar a opinião pública; a busca de grupos de apoio; a cooperação com a 

educação formal e informal.  

5.2 ESTRATÉGIAS DO SUJEITO COM SÍNDROME DE DOWN 

Entre as estratégias tomadas pelos pais dos indivíduos, família e escola, 

pudemos observar as estratégias do próprio indivíduo para superação de suas 

dificuldades, estratégias de inclusão e estratégias de busca do auto-

desenvolvimento. (Figura 18) 

 
Figura 18 - Estratégias do sujeito com Síndrome de Down 

 

Como já mencionado, em busca da superação, da inclusão e do 

autodesenvolvimento, o indivíduo com Síndrome de Down de nossa pesquisa 

adotou estratégias a fim de procurar meios de superação, buscar modelos e receber 
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educação na comunidade, seja ela formal ou informal: como diz Vygotsky (1997), a 

capacidade de guiar a própria conduta, de controlar as ações diretas impulsivas, de 

substituí-las por outras, que não derivam de situação exterior de influência imediata, 

mas da aspiração a subordinar a própria conduta a certa regra do jogo, de guiá-la de 

conformidade com os companheiros. Em síntese, todos os elementos de um 

autodomínio primário, que merecem a denominação de processos volitivos, surgem 

e se manifestam inicialmente em alguma forma coletiva de atividade. O jogo com 

regras pode servir como exemplo desta atividade. Posteriormente, essas formas de 

colaboração, que levam a subordinar a conduta a certas regras do jogo, vão se 

convertendo em formas interiores da atividade dos indivíduos, de seus processos 

volitivos. (VYGOTSKY, 1997) 

Para Vygotsky (1997), importante para aqueles que trabalharão com esse 

indivíduo não é exatamente saber quais defeitos foram detectados nele, o que está 

afetado nele, mas que esse indivíduo se dá com esse defeito ou qual o lugar que 

essa insuficiência ocupa no sistema da personalidade desse indivíduo.  

Que tipo de reestruturação está se operando e como é que se organiza o 

indivíduo com a sua insuficiência? Essa reestruturação também poderia ser vista do 

ponto de vista físico como uma estratégia do próprio organismo como forma de 

reagir a quaisquer tipos de dificuldades com relação à sua adaptação no meio em 

que vive.  

O que Vygotsky (1997) quis dizer com princípio da compensação? Narra-nos 

que alguns cientistas, em sua época, consideravam que o único e exclusivo 

fundamento dos processos compensatórios é a reação subjetiva da personalidade 

do indivíduo à situação que se criara em conseqüência desse defeito. Es sa teoria 

pressupunha que a única e imprescindível fonte que origina os processos 

compensatórios do desenvolvimento era a tomada de consciência pelo próprio 

indivíduo de sua insuficiência. Era necessário que aparecesse, no indivíduo, um 

sentimento de sua própria carência e da aparição deste sentimento. Sua 

conscientização pareceria uma tentativa reativa de superar ou vencer essa 

insuficiência e esse penoso sentimento ao tornar a dificuldade consciente. 

Porém, Vygotsky (1997) contesta essa teoria dizendo que os indivíduos 

mentalmente atrasados costumam não ter senso crítico de sua própria deficiência (e 

muitos têm uma atitude de elevada auto-estima). Com isso, até que tomem 

consciência de sua própria dificuldade e extraiam uma conclusão eficaz para superar 
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esse atraso, é um processo muito difícil. Era esta a base que a escola Adleriana da 

Áustria e a escola belga adotavam na época e que, segundo Vygostsky (1997), 

negavam ao indivíduo mentalmente atrasado a possibilidade de um desenvolvimento 

intensivo dos processos compensatórios. 

Vygotsky (1997) cita De Greef e suas considerações empíricas sobre o 

desenvolvimento de indivíduos mentalmente atrasados. O autor citado por Vygotsky 

estabeleceu critérios denominados Sintomas de Greef, que consistiam no fato de 

que, em um indivíduo com atraso mental, se observa uma acentuação da auto-

estima.  

Se a uma destas crianças se propõe que dê uma valorização comparativa de 
si mesma, seus colegas, o professor, resulta que o sujeito do experimento 
manifesta a tendência de considerar-se mais inteligente. Não reconhece o 
seu atraso, em razão de sua auto-estima elevada, o desenvolvimento dos 
processos compensatórios é dificultado ao até mesmo anulado, porque a 
criança mentalmente atrasada está contente consigo mesma, não admite sua 
insuficiência e por conseguinte carece do doloroso sentimento de 
inferioridade que em outras crianças é a base da formação de seus processos 
compensatórios. (DE GREEF apud VYGOTSKY, 1997, p. 135) 

 

Em nossos sujeitos, observamos tipos distintos e também diferentes níveis 

de consciência com relação à sua situação.  Pudemos perceber os que têm 

consciência de sua síndrome, mas é difícil mensurar o grau de sua noção de 

consciência com relação à sua própria condição.  

Um dos sujeitos entrevistados, o Senhor Xavier, pai do jovem com Síndrome 

de Down de dezoito anos, que não foi entrevistado por dificuldades de horário, em 

seu relato, deixou transparecer que seu filho não tem consciência do que é 

Síndrome de Down e que não está psicologicamente preparado para receber a 

notícia. Ao questionar como o seu filho lidava com a percepção da diferença, o pai 

disse que ele não tinha: achava ser igual aos outros, ou seja, aos alunos do colégio 

onde estudava. 

Aqui vale que nos detenhamos para uma reflexão acerca de situações 

observadas com nossos sujeitos e outros relatos de cientistas, até mesmo da 

ocorrência da falta de consciência de si entre primatas, num experimento feito, nos 

Estados Unidos, na década de 1960. 

Havia um aspecto comovente acerca dos poucos anos de celebridade de 
Lucy. A mais famosa chimpanzé do mundo nem sequer sabia que era uma 
chimpanzé. Na cabeça da própria Lucy, ela era humana. Não tendo jamais 
encontrado outro chimpanzé, a imagem que fazia de si mesma era 
exatamente como a que Washoe tinha antes de ir para Oklahoma. Washoe 
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havia dividido o mundo, de forma nítida, em ‘nós’ (PESSOAS) e ‘eles’ 
(CÃES, GATOS, INSETOS PRETOS). O fato de que ela parecia ser tão 
diferente de sua própria família humana jamais pareceu perturbar Washoe. 
Quando se olhava no espelho via um ser humano. O mesmo se dava com 
Lucy. Uma vez Lucy estava sentada no chão, olhando umas fotografias. Ela 
foi virando distraidamente as fotos da pilha, até que chegou a uma que a fez 
parar de chofre.Olhando fixo para ela,perguntou O QUE É ISSO? Era a foto 
de um chimpanzé. 
Essa confusão de identidade parecia ocorrer com todos os chimpanzés 
criados em maternidade postiça cruzada, inclusive Viki Hayes, a bebê 
chimpanzé criada em isolamento de sua espécie por Kevin e Cathy Hayes, 
no final dos anos 40. Viki adorava arrumar as coisas e um dia estava 
separando fotografias em duas pilhas: humanos e animais. Quando chegou 
à sua própria foto,  Viki a colocou na mesma pilha em que estavam Dwight 
Eisenhower e Eleonor Roosevelt. Mas quando chegou a uma foto de seu 
pai chimpanzé, Bokar, ela o colocou junto aos gatos, cães e cavalos. 
(FOUTS, 1998, p.169)  

 

Parece que a falta de consciência de sua real identidade ou de suas 

diferenças não é apenas notada nos seres humanos. Cabe, então, questionar se 

esta já não seria uma estratégia desse indivíduo de adaptar-se ao meio onde vive: 

antes de ser aceito por seus membros, aceitar-se a si mesmo como um deles. 

 Já no relato de Bernadeth, Charlotte parece adquirir gradativamente 

consciência de sua condição, quando se depara com limitações (as primas da 

mesma idade podem ir sozinhas à discoteca , e ela não). 

O termo estigma e seus sinônimos ocultam uma dupla perspectiva: Assume 
o estigmatizado que sua característica distintiva já é conhecida ou é 
imediatamente evidente ou então que ela não é nem conhecida pelos 
presentes e nem imediatamente perceptível por eles? 
No primeiro caso está se lidando com a condição do desacreditado, no 
segundo com a do desacreditável. (GOFFMAN, 1988, p.14) 

 
E: Uma coisa que eu tenho curiosidade assim, a Charlotte tomou 
consciência da “síndrome” desde que ela era pequena ou foi uma coisa que 
a partir de certo momento ela começou a questionar? 
B: A partir de um certo momento. Eu sempre dizia você tem Síndrome de 
Down, aí porque é que eu tenho que rastejar tanto se a minha prima que é 
como eu, tem a minha idade, não nesse vocabulário... 
E: Entendi 
B: Mas né, não precisa, porque você tem Síndrome de Down, porque os 
músculos hipotonia, né... são molinhos, se você fizer mais exercício ela vai 
ficar mais durinho e vai ser melhor pra você. Mas você questionou teve um 
dia que ela olhou bem séria pra mim, aí porque as priminhas já estavam 
saindo sozinhas pra cinema, pra não sei o que, e ela ainda não ia, né. 
E: Hum, hum 
B: E ela falou pra mim, o que é isso? Essa Síndrome de Down? O que é 
isso? Aí eu levei ela pro espelho, ah! Aquele susto assim e eu falei olha 
Síndrome de Down é isso este olhinho diferente teu, é uma característica, 
ah essa boquinha que as vezes a mãe que dizer, Charlott olha a boca né. 
Então é mais molinha, as mãozinhas tá tá tá tá tá. Mas eu não queria ter 
essa merda de Síndrome de Down, eu falei eu não queria Ter essa merda 
de seio pequeno, de bunda mole, eu queria ter como tu, um seio bonito 
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como tu tens, uma bunda linda como a tua, a carne dura como a tua, ela já 
começou a rir. Nós chorávamos e ríamos juntas. E acho que ali naquela 
simplicidade de olhar pro espelho a gente descobriu que eu sou tão 
diferente, que todos nós somos muito diferentes uns dos outros, e que ela 
era uma Down e daí? E daí, né? (Bernadete) 

 

Quando questionamos Ana Flávia a respeito do que ela entende por 

Síndrome de Down, num primeiro momento, pareceu ter dificuldade de responder. 

Depois, falou das pessoas que conhece e têm Síndrome de Down, mas não falou de 

si. Quando começamos a falar sobre ela, pareceu demonstrar a auto-estima elevada 

quando se disse muito amada, e, sem modéstia, muito inteligente. Em outros 

momentos da entrevista, também disse várias vezes que era bonita, que queria ser 

modelo e que gostava de seu cabelo loiro e de seus olhos azuis. 

...O que qui eu entendo?Como é o Síndrome de Down também né... 
E: Então, mas eu queria saber o que você entende por isso, como é que 
você acha que é isso...o que é isso pra você? 
AF: Pra mim, acho... acho muito difícil responder isso. 
E: Ta bom. 
AF: Ah...Síndrome de Down pra mim, é uma coisa legal...adoro as pessoas 
com Síndrome de Down também...eu acho muito bacana! Bem legal 
Síndrome de Down... 
E: Por quê? Você tem muitos amigos? 
AF: Tenho. 
E: É legal né! 
AF: Síndrome de Down... 
E: E você é muito respeitada pelas pessoas também... 
AF: Também... 
E: Você também é muito carinhosa, todo mundo te admira. 
AF: Todo mundo... ah, lá na minha escola, quase todos os meus 
professores me elogiavam, que tiro nota boa, pampampam...eu so sempre 
elogiada! 
E: E realmente,você é uma pessoa muito inteligente... 
AF: Muito! (Ana Flávia) 

 

Já Irene demonstrou ter uma atitude muito mais consciente frente à sua 

condição. Poderíamos dizer que ela é uma das porta-vozes de um movimento 

“emancipador” que está surgindo entre alguns indivíduos com Síndrome de Down e 

suas famílias. Respondeu de uma maneira figurada à questão da consciência : 

E: É. Como é que você “sacou” que você tinha Síndrome de Down, foi um 
dia, ou você sempre foi percebendo isso? 
S2: Desde o dia que eu nasci. 

 

Ao responder “Desde o dia que eu nasci”, sugere que convive com isso 

desde sempre, com muita naturalidade. A sua família tem uma postura muito aberta 

com relação à sua convivência na sociedade, pois ela freqüenta academia de 

ginástica, anda sozinha de ônibus em Florianópolis, faz suas compras no shopping, 

tem namorado, vai a festas com os amigos e faz parte de um grupo de teatro. 
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Não é só importante saber que doença tem uma pessoa, mas também que 

pessoa tem uma determinada doença. O mesmo é possível com relação à 

insuficiência e aos defeitos. É importante saber exatamente que defeitos foram 

detectados num indivíduo, que coisas o estão afetando, em que indivíduo se dá esse 

defeito, ou seja, que lugar ocupa a insuficiência no sistema da personalidade, que 

tipo de reestruturação se está operando e como esse indivíduo está lidando com sua 

insuficiência. Os processos de doenças não puderam ser descobertos enquanto não 

se compreendia que o próprio organismo luta contra a doença, que existem 

sintomas de dupla ordem: por um lado, os sintomas da alteração das funções; por 

outro lado, os sintomas da luta do organismo contra as alterações. 

Voltando à questão do modelo,  destacamos a seguinte fala de Raquel: 

E: E da sua mãe? O que que você tem pra me dizer da sua mãe? 
R: Da minha mãe eu gosto dela assim, ela me ajuda e e que quando eu 
tenho dúvidas eu pego e pergunto pra ela, como que é namoro?[...] 
E: E ela fala sobre namoro pra você? 
R: Fala. (Raquel) 

 

Mais uma vez Raquel mostrou, em sua fala, como se reporta à mãe quando 

sente dificuldades. Para ela, a mãe é aquela pessoa que é um exemplo e que 

agrega algo de cumplicidade: alguém com quem sabe que pode compartilhar 

dúvidas e inquietações. 

Já Ana Flávia vê na avó, na irmã e na mãe, modelos de mulheres dinâmicas. 

A mãe de Ana Flávia é professora, trabalha na Secretaria de Educação e a irmã, 

formada em Educação Física, está cursando disciplinas do Mestrado em Educação. 

Neste discurso de Ana Flávia, é nítida a questão do modelo, que ela tenta imitar, 

parecendo admirar, mesmo sentindo ter a personalidade diferente da irmã para lidar 

com embates emocionais: 

E: [...] Mas você não precisava ficar preocupada com as notas também, 
porque a escola também é um lugar pra gente ter prazer, né?!Não é só pra 
ficar nervosa! 
AF: Minha irmã nunca fico, nervosa! 
E: Não? 
AF: Nunca! 
E: Nunca ficou nervosa... 
AF: Ela, ela... ela, fazia... fazia... com, na... na quin, sexta na sétima que era 
quando ela estudava... ela, quando é assim, tem vezes ela entra pro 
quarto,estudava.lá em Galvão fazia isso, ia direto po quarto estuda e daí 
direto quando tinha prova,estudava, tal... minha mãe só orientava,ela ela 
faze faculdade, aí eu vo faze mesma coisa que ela, tem vez que a minha 
mãe ajuda eu...[...]. (Ana Flávia) 

 

Marcelo é filho de professor de Educação Física e Enfermeira, campeão 
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para-olímpico de natação. Já representou o Brasil fora do país e trouxe algumas 

medalhas. É preocupado com saúde. Pudemos notar nele (e também em Irene que 

tem a mesma situação) uma discursividade mais elaborada. Ambos fazem uso de 

termos mais técnicos, assumem posições mais engajadas diante de suas opiniões e 

estão comprometidos com a causa da inclusão. Essa observação se confirma por 

meio de suas participações em filmes, documentários e palestras. Participaram 

ativamente do II Encontro de Síndrome de Down. Pudemos presenciar Marcelo 

levantando-se diante de uma platéia, questionando os componentes da mesa a 

respeito de questões inclusivas.  

Por meio das informações contidas neste capítulo, procuramos elaborar um 

gráfico para podermos visualizar uma representação de todo esse processo (Figura 19). 

 
Figura 19 – A dinâmica das relações do indivíduo com síndrome de Down e seus agentes de 

estimulações 
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A Figura 19 foi concebida para que pudéssemos visualizar melhor a dinâmica 

do indivíduo com Síndrome de Down e toda a estrutura que o circunda.  

Nosso olhar, em primeira instância, pode ser focalizado na idéia de 

movimento que essa estrutura traz. O indivíduo com Síndrome de Down está 

representado não somente como o núcleo dessa estrutura, mas como alguém que, 

ao mesmo tempo, é influenciado por ela e a influência, como o próprio Vygotsky diz. 

O indivíduo está inserido na macrossociedade e, por meio da 

microssociedade (aqui representada pela família, escola e pessoas amigas que o 

circundam e que têm um maior grau de proximidade), passa pelas primeiras 

estimulações. Podemos visualizar essas estimulações, primeiramente como a busca 

das redes de apoio, nas quais estão inseridos: o médico geneticista, o fisioterapeuta, 

o fonoaudiólogo, o psicólogo e todos os profissionais que forem necessários para 

auxiliar nas superações das suas dificuldades específicas; num segundo passo, 

esse movimento facilitou os processos de integração e inclusão, por meio dos quais 

ocorreu uma maior penetração na macrossociedade e no seu ambiente histórico-

cultural, mais uma vez ciclicamente, tornando este um forte estimulador para o 

indivíduo com Síndrome de Down que, agora, também atua como sujeito 

estimulador da sua família e da microssociedade. 

 É importante ressaltarmos as cores do gráfico com as quais, propositalmente, 

representamos: o indivíduo com Síndrome de Down, num tom amarelo bem fraco, 

quase transparente, para evidenciar sua necessidade de apoio e estimulação; a 

família, amigos e sociedade, num tom azul, como o seu primeiro contato com esses 

estímulos e apoio; as redes e os grupos de apoio que auxiliarão em suas 

superações, tanto físicas quanto sociais, num tom rosa; os processos de integração 

e inclusão, em vermelho; e a macrossociedade, formada pelo seu ambiente 

histórico-cultural, em verde. O núcleo do gráfico é uma fusão de todas as cores, 

assim como o próprio indivíduo que passar por todo esse processo se transformará 

em um novo indivíduo transformador da dinâmica. 
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5.3 ESTRATÉGIAS DA ESCOLA  

Nosso olhar está voltado para as estratégias utilizadas pelos sujeitos com 

Síndrome de Down e suas famílias a fim de observar como se deu sua inclusão na 

escola, até mesmo se esta se deu de fato e também observar estratégias adotadas 

pelos estabelecimentos que os acolheram (Figura 20). 

 

Figura 20 – Estratégias adotadas pela escola 

 

Pudemos observar, na fala de alguns dos nossos sujeitos da pesquisa, que 

essas formas diferenciadas de receber um indivíduo com Síndrome de Down na 

escola, distinguem-se, ainda hoje, em dois grupos: aquela escola que brinda a 

diversidade, enquanto política, ou mesmo como método, e aquela que separa seus 

diferentes. 

[...] e ela só aceitaria se fosse uma nova proposta, se fosse pra ser uma 
escola diferente porque uma escola igual a escola tradicional hoje em dia 
tinha. Foi onde surgiu, foi surgindo o construtivismo, sócio-interacionismo e 
quase não se falava nisso ainda né, ela foi uma das, assim, pioneiras e ela 
então... o diretor aceitou! Então a proposta da escola era o construtivismo. 
Então todos professores, todos... nós tínhamos o compromisso de todos os 
sábados que estudarmos, então nós ficávamos assim das sete e meia ao 
meio dia trabalhando Piaget, Vygotsky, todas as diferenças entre um e 
outro, como trabalhar com a criança e a proposta era essa, então assim, na 
minha opinião, eu acho que naquela época para Charlotte foi, na época, 
muito legal, porquê? Por que a gente tinha a questão o respeito a 
individualidade de cada um, como a criança aprende, os níveis de escrita, 
cada um era respeitado no seu nível [...]. (Gracielle, professora de 
Charlotte) 
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Na voz da professora que alfabetizou Charlotte, notamos a preocupação 

com a inclusão: receber o aluno novo, adaptar-se a ele foi um movimento da escola, 

da política da escola, havendo um empenho da coordenação e do corpo docente 

para que isso ocorresse.  

Em seu relato inicial, o Senhor Xavier falou de como foi o primeiro dia de 

aula de seu filho Júlio Nesse caso, o preconceito partiu de um dos membros da 

comunidade que compunha a instituição: 

“Quando ele começou na escolinha o primeiro dia, primeiro dia eh eu fui 
com a minha esposa deixamos o Júlio. O Júlio sempre foi um menino que 
interage, e e tem relacionamento com as outras pessoas, outras crianças e 
na época ele tinha dois aninhos, foi muita facilidade e nós colocamos ele no 
chão já foi, já foi com as outras crianças, já brincou, já estava sentadinho no 
chão, tava enturmado já. E um pouquinho depois chegou uma outra pessoa 
de origem japonesa, chegou ao lado da minha mulher soltou o filhinho dela, 
observou e daí comentou com a minha mulher: - o colégio aceita crianças 
desse tipo? Apontando para o Júlio E aí a minha esposa disse: sim, eu acho 
que aceita. Aí ela comentou:- se esse menino ficar no colégio o meu filho 
não fica.(Senhor Xavier) 

 

Analisaremos algumas das reflexões de Mittler (2003) sobre o 

funcionamento do sistema de ensino, que levantam pontos para olharmos com mais 

atenção nossas estratégias aqui analisadas. 

[...] Uma coisa é clara: as escolas e o sistema educacional não funcionam de 
um modo isolado. O que acontece nas escolas é um reflexo da sociedade em 
que elas funcionam. Os valores, as crenças e as prioridades da sociedade 
permearão a vida e o trabalho nas escolas e não pararão nos seus portões. 
Aqueles que trabalham nas instituições de ensino são cidadãos da sua 
sociedade e da comunidade local; portanto possuem a mesma gama de 
crenças e atitudes com qualquer outro grupo de pessoas; também o são 
aqueles que administram o sistema educacional como um todo, incluindo os 
que são designados para o posto, os membros eleitos do governo local, os 
diretores de escola e os administradores. (MITTLER, 2003, p. 24) 

 

No caso relatado pelo Senhor Xavier, nem a instituição, nem os pais 

tomaram quaisquer atitude. Levaram seu desconforto consigo, mas não houve 

discussões ou questionamentos. Mais tarde, ainda em seu relato, o Senhor Xavier 

narrou que seu filho ficou na escola e que a outra mãe foi embora, não matriculando 

seu filho. 

Observamos, aqui, uma dinâmica formada por escola enquanto instituição 

composta por leis, por seu Projeto Político-Pedagógico (PPP), por seus membros 

docentes, direção, coordenação e equipe de trabalho, mas também composta pela 

comunidade, alunos, pais de alunos, pais da Associação de Pais e Professores 

(APP). De todos os membros, apenas um demonstrou seu preconceito (a mãe do 
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outro aluno). Isso permite vislumbrar como funciona a instituição diante da atitude 

que esta vai tomar frente ao comportamento relatado. Olhar sob esse prisma nos 

permite analisar se a escola pratica ou não a inclusão diante das estratégias que ela 

vai tomar diante do preconceito, o qual também pode aparecer mascarado, 

escamoteado até numa escola que acredita estar praticando a inclusão.  

A: [...] Nesse mesmo colégio uma FONOAUDIÓLOGA, fez um movimento 
com as mães dizendo que a convivência do Felipe com as crianças poderia 
influenciar a fala e o comportamento das crianças ditas normais. A direção 
da escola tomou a seguinte decisão. Poderia sair todas as crianças cujas 
mães se sentissem ameaçadas, mas o Felipe continuaria. Saíram 12 
crianças. 

 

Analisando o relato acima, percebemos que, quando o estabelecimento 

acolheu Felipe, foi necessário lidar com o preconceito de alguns pais. Fica difícil 

imaginar uma escola particular que depende do custeio desses alunos adotando a 

postura que o diretor apresentou há quase vinte anos, quando ainda não se falava 

em inclusão. 

Podemos notar que, nesse caso, a estratégia para a inclusão foi impor-se 

pelo poder, não tendo havido uma postura de informação para que realmente a 

inclusão ocorresse. Felipe foi aceito sem ressalvas pelo diretor, mas não pela 

instituição como um todo. As famílias que optaram pela retirada de seus filhos 

daquela escola não passaram por um período de questionamento durante o qual 

fossem convidadas a reverem seus conceitos e refletirem sobre uma prática 

inclusiva. 

Nesses dois casos, no do filho do Senhor Xavier e no de Felipe, o 

preconceito partiu dos pais. Relembrando Mittler (2003), é preciso não nos 

enganarmos pensando que são eventos avulsos e que alguns pais podem não 

representar a escola como um todo. Dessa feita, como em outras, o preconceito 

partiu de membros da escola que são pais de alunos. 

A mãe de Felipe nos narra sua trajetória antes de chegar a essa escola: 

A [...] Na primeira escola que fui à diretora me disse que por ela tudo bem, 
mas teria que fazer uma reunião com os pais para informar que a escola iria 
admitir uma criança com síndrome de down. Parecia que meu filho tinha 
uma doença contagiosa. Saí de lá, depois de dizer um monte de verdades, 
pois para mim isso era um preconceito incubado. Na segunda escola me 
disseram que não poderiam aceitar, pois eles tinham tido um down como 
aluno e a experiência foi péssima. Eles recusaram meu filho sem ‘conhecê-
lo’ [...]. (Aline, mãe de Felipe) 

 

A estratégia dessa mãe foi buscar uma inclusão para seu filho à força.  



 85

Entretanto, a inclusão, enquanto processo, não se realizou, nem mesmo na escola 

onde a mãe conseguiu matriculá-lo. Se pensarmos no conceito de que inclusão 

brinda a todos, as crianças, cujos pais estavam insatisfeitos com a presença de 

Felipe, foram convidadas a se retirarem, sem terem sido sequer ouvidas. Portanto, 

nessa circunstância, elas é que foram excluídas. 

Já na voz de um pai, podemos observar o desconforto do mesmo ante a 

política da escola escolhida para matricular seu filho. Essa política não é adotada em 

todas as unidades da mesma instituição. 

G: Portadoras... lá ele fazem o método de inclusão dita por esta mulher. E o 
método de inclusão delas é assim: a parte de trás da escola é onde ficam 
essas crianças, e lá têm crianças normais também, que ficam na parte da 
frente da escola. Quer dizer, eles fazem uma discriminação assim terrível, 
terrível. E, e o Júlio sempre foi levado na escola aqui [...] desde o início a 
com intuito dele acompanhar a turminha dele dentro da parte de 
socialização e, e ele evoluiu muito bem dessa forma, lógico que ele tem 
dificuldade principalmente na parte de matemática, de português, onde se 
procurava com a A. dá esse apoio, extraescola, extracurricular, mas ele 
sempre acompanhou.(SENHOR XAVIER) 

 

Segundo o relato do Senhor Xavier, a referida instituição de ensino coloca, 

em uma sala, alunos com necessidades diferenciadas. Vygotsky (1997) diz que não 

há nada mais infundado que uma seleção segundo traços negativos. Quando 

realizamos uma seleção desse tipo, corremos o risco de isolar e unir no mesmo 

grupo crianças que, desde o ângulo positivo, terão pouco em comum. Essa prática 

ainda é amplamente adotada no país para classes de alunos especiais, separando 

aqueles que o sistema de ensino julga aptos a aprenderem daqueles que são 

considerados “diferentes” e com dificuldades de aprendizagem. Ainda há escolas 

que isolam, em classes, alunos especiais, com necessidades específicas 

diferenciadas como, por exemplo, surdos, ou cegos ou com Síndrome de Down, 

todas num só grupo.  

A crítica de Vygotsky (1997) para a escola, com relação a esses critérios de 

seleção na hora de serem feitos planejamentos para a educação do deficiente 

mental, era de que eram insuficientes. Além disso, para o autor, era impossível, 

mesmo que o grau de exigência sobre o indivíduo fosse o mínimo, declarar o atraso 

mental com determinações puramente negativas. Para Vygotsky (1997), era um erro 

partir do que faltava para um indivíduo e apoiar-se nisso, ou no que ele não era. Era 

preciso ter noção, por mínima que fosse, do que esse indivíduo possuía e do que ele 

era. Com isso, podemos observar que Vygotsky (1997) defendia um planejamento 
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da educação a partir das potencialidades, e não das limitações do aluno com 

necessidades especiais. 

Vygotsky (1997) ainda propõe um amplo e profundo estudo desse 

desenvolvimento dos indivíduos ditos “normais” e  dos com atraso mental, pois a 

escola normal já sentia uma insuficiência de orientações teóricas com 

fundamentação científica para ações práticas e aplicáveis. Considerava uma tarefa 

histórica a superação do atraso mental, que chamava de calamidade social, e 

julgava ser uma herança da estrutura de classes da sociedade. 

Vygotsky (1997) também analisa como os processos de desenvolvimento 

daqueles que têm alguns atrasos podem trabalhar a nosso favor. Nesse segundo relato, 

Bernadete expõe como foi difícil o ingresso de sua filha na escola, mesmo a convite da 

própria presidência daquele estabelecimento de ensino, onde trabalhava há anos. 

E: Como é que foi o início da Charlotte na escola? Os primeiros dias, e 
como é que foi ir para a escola? 
B: Muito difícil. Muito difícil! Ela entrou com três anos no Jardim da escola 
do X, aqui, né? Um lugar muito conhecido meu, onde eu fazia todo o 
trabalho de reabilitação física neste mesmo espaço, e a presidente então 
abriu o espaço, eu poderia matricular. Mas, aí eu me deparei com a 
coordenação. E a coordenação a princípio não aceitou a matrícula. 
 
E: [...] Qual era a alegação da escola? 
B: A escola não estava preparada pra ter uma aluna com Síndrome de 
Down. Eu disse a coordenadora, eu também não estava preparada pra ter 
uma filha Síndrome de Down. 
 
B: [...] Nesse ínterim, a própria coordenação mandou me chamar de volta, 
pediu desculpas, teve assim uns três dias que eu não pareci lá [...].. 
 
B: [...] entrei ela pediu desculpas, ela não sabia aonde tava com a cabeça, 
mas isso porque com medo que a presidente, a superintendente tivesse 
conhecimento. Entendeu? Não porque abriu a mente, não porque abriu o 
coração, com medo que eu fosse a superintendência reclamar, porque tinha 
sido oferecida a vaga. [...] 
 
B:  [...] Ai eu disse, olha, eu só vim aqui hoje não pra te perdoar, pra te 
agradecer, porque eu creio que há uma energia maior, que eu aprendi a 
chamar de Deus. E Deus, na sua magnitude te usou, tu foste um instrumento 
pra me mostrar que eu preciso ter muita força e confiar nessa força maior pra 
abrir portas, querida. Tu só fechou a primeira porta. Virão tantas outras então 
hoje to te agradecendo. Ai ela começou a freqüentar o jardim.... 

 

A estratégia de Bernadete diante do preconceito existente na escola passou 

por dois momentos: primeiro, queria a filha em casa e protegida; depois que a 

reação inicial de descontrole emocional foi sendo elaborada, preferiu retomar suas 

crenças de que a escola era o melhor estímulo para a filha. Procurou, então, a 

escola novamente:  
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B: [...] Ai eu disse, olha, eu só vim aqui hoje não pra te perdoar, pra te 
agradecer, porque eu creio que há uma energia maior, que eu aprendi a 
chamar de Deus. E Deus, na sua magnitude te usou, tu foste um 
instrumento pra me mostrar que eu preciso ter muita força e confiar nessa 
força maior pra abrir portas, querida. Tu só fechou a primeira porta. Virão 
tantas outras então hoje to te agradecendo. Ai ela começou a freqüentar o 
jardim.... 

 

Nosso entrevistado Marcelo, em sua fala, parece denunciar também ter sido 

vítima do preconceito. Quando condena a atitude das pessoas na escola com 

relação à educação, deixa transparecer que nem sempre se sentiu respeitado, 

comentando que se alguém fala mal do próximo, ele não deixa de ouvir porque tem 

deficiências cognitivas, pois entende que estão falando dele:  

E: [...] como é que você acha que a Escola poderia atender melhor vocês? 
O que que a escola precisava mudar? 
M: É o ...atitude, a educação e o respeito. Porque a escola precisa se 
preparar primeiro pra receber o num... deficiente... é. O mundo dos 
deficientes quer saber como que é entrar na escola. Não quer ouvir alguém 
falar mal, falar mal um do outro. Ela ouve ao lado. No colégio precisa... 
precisa...é muita atenção... 

 

Irene e Rafael fazem seu relato de uma outra instância em que ocorreu 

preconceito, também na educação informal: na escola de teatro. Muitas vezes, não 

há estratégia para contornar a situação se as pessoas que possuem o preconceito 

não conviverem com a questão. O que ocorre é que, muitas vezes, optam por isso. 

R: ... e a história do preconceito é abordada dentro do grupo de teatro, eu 
faço um personagem que tem preconceito da Irene... 
E: Um personagem! 
R: É 
E: Mas o grupo todo não? 
R: Não... O grupo todo não... 
E: “Ããh!” 
R: Porque geralmente é assim que acontecia. A própria professora de teatro 
que fez a mãe da Irene, que é muito nossa amiga, ela falou que realmente 
as pessoas chegavam lá e perguntavam a respeito da Irene, por... como é 
que era fazer uma aula com ela, realmente tinham pessoas que chegavam 
e não voltavam...entendeu? 
E: Por quê? 
R: Elas tinham medo, alguma coisa que... Que fazia com que elas não 
voltassem e... muitas vezes as pessoas perguntavam se tinha um outro 
horário... 
E: As pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem... 
R: É... E tem medo de conhecer, né? 

 

Já na escola, o preconceito parece ter ocorrido, mas somente numa situação 

inicial onde ainda não havia real conhecimento de uma nova situação a ser 

enfrentada. Como era conviver com uma colega diferente? A estratégia usada para 

lidar com o preconceito foi a própria convivência, que trouxe o conhecimento e fez 
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com que os conceitos cotidianos fossem se transformando em conceitos científicos 

que sobrepujaram o medo e abriram espaço para o coleguismo e contribuições 

bilaterais:  

Como é que foi, já que a gente abordou esta questão preconceito, estar 
numa escola em que não tinham muitas outras crianças junto com você que 
tinham Síndrome de Down? 
I: Porque as crianças sentiam medo de mim. 
E: No começo? 
I: No começo, né, mas agora... 
R: Agora não! 
I: Ninguém ta com medo de mim... E Todo mundo quer vir te beijar e pedir 
autógrafo.... 
S2: É... Ehehhe, rindo... 
S1: Mas a Irene no colégio mesmo antes do filme, já ganhou uma faixa de 
Miss Simpatia, na oitava série. 
S2: ... Foi numa formatura na oitava série. 
S1: Isso tem no filme também, uma foto dela. 
 
A:... Mas ai tinha assim, a supervisão da merendeira, porque ela não 
conseguia comer rápido como as outras crianças e na escola tudo tem hora 
né. Não conseguia mastigar tão rápido como as outras crianças, a 
comidinha caia... ainda na época tinha muita hipotonia na musculatura facial 
e aqui na epiglote. Então a merendeira a protegia, o jardineiro quando ela ia 
pra parquinho, que ela empacava, porque o Down para de repente né. Dá 
aquelas empacadas assim, até hoje ela faz isso. Então ela subia no, no... 
com muito medo porque ainda não tinha vencido o medo da altura, ainda 
estava sendo muito trabalhado né, jamais ela iria fazer aquilo que tu viu ela 
fazendo hoje né. Com aquela idadezinha 
 
F: Hum hum 
B: Com uns três aninhos dela, então ela demorava pra subir a escadinha do 
escorregador e ai quando chegava lá em cima que ela olhava pra baixo, ela 
tinha medo, e ai ela sentava e a Prô achava que era de birra, e vamu e vai 
!Né?E ela ficava ali, se grudava ali em cima daquele ferrinho e ficava, e ai o 
jardineiro entrava em ação, ele não tinha nem o primário, mas ele tinha a 
pedagogia do amor, que Paulo Freire fala, ele chegava lá embaixo no 
escorregador e dizia assim: - Vem com o tio querida, o tio te ama, tem uma 
coisinha no bolso pra ti. Assim ela esquecia o medo de altura descia e ele 
dava uma balinha que não podia dá. Mas ele dava um jeito, dava 
escondidinho, não tem. Então no X, foi assim o, a escola-casa na verdade, 
porque todo mundo cuidava, ai ela ficou ali quatro anos,... 
 
Então assim os poucos foram se abrindo aos pouquinhos, a merendeira viu 
a que Charlotte tinha muita dificuldade de segurar o copo molinho de 
plástico, a merendeira fez inclusão e deu uma caneca mais forte, né. Que 
tinha alça pra Charlotte pegar, segurar e tomar a sopa dela, o que era lá de 
lanche porque ela não levava lanche, era o lanche da escola né. 
 
F: E ela vai voltar? 
B: Hoje eu te digo que não 
F: Por quê? 
B: Porque não tem inclusão. Porque eu vou ter que estar lá toda semana de 
novo dizendo que ela vai tanto no banheiro, porque ela não esta 
compreendendo a matéria. Porque a matéria não é pinçado o conteúdo. Se 
você me disser assim, em tal lugar Bernadete eu te dou garantia, tem uma 
escola inclusiva, eu vou matricular ela amanhã. 

 



 89

Bernadete, a mãe de Charlotte, nos traz um relato de quando teve que retirar 

sua filha da escola em função da leucemia que vinha tratando há três anos. Fizemos 

um recorte do relato que Bernadete fez de sua conversa com o médico de Charlotte: 

B: Ai ele respirou fundo e perguntou se eu conhecia o maior alimento das 
células cancerígenas. Eu disse não. Ele disse é adrenalina. Então eu como 
oncologista, eu te digo assim oh, agora como pai me no lugar de pai da 
Charlott, eu não colocaria mais ela na escola. 
E: Como é que ela ficava na época das provas? 
B: Eu disse angustiante né, estudar pra prova era uma angústia, ela roía as 
uinhas tudo, e ela.. 
E: Ah, isso que eu ia perguntar, a avaliação como era feita? 
B: Era feita igual, meu amor ... 
E: Isso não é inclusão! 
B: Não é não é inclusão, meu anjo. Tudo isso ela me questiono antes de 
dizer d sugerir que eu a tirasse que não colocasse mais. Ele falou, o 
material e pinçado? A avaliação é diferenciada? Se há o, o amigo escreveu 
dez parágrafos, ela escreveu duas linhas, ela vai ser avaliada pelas duas 
linhas ou por tudo aquilo que ela não fez. Eu falei por tudo aquilo que ela 
não fez. Querida, tu estais colocando a tua filha num lugar chamado 
preconceito. Tire-a! 

 

As palavras de Bernadete nos fazem refletir a respeito de várias questões: 

Por que a escola estava exigindo de Charlotte um desempenho igual ao de todos? 

Isto não seria preconceito? A escola, ao dispensar a Charlotte um tratamento não-

diferenciado não estava se adaptando para recebê-la, ou seja, praticando a inclusão. 

Estava simplesmente a integrando e toda a adaptação teria que partir de Charlotte. 

Percebemos um preconceito no tratamento, no qual não houve respeito pela 

diversidade. 

Quando Vygotsky (1997) fala sobre os processos compensatórios no 

desenvolvimento do indivíduo mentalmente atrasado, não está falando 

especificamente daquele que possui Síndrome de Down, mas inclusive. Ele nos 

reporta que, em sua época, a clínica que diferenciava e diagnosticava os indivíduos 

mentalmente atrasados interessava-se muito pouco pelo desenvolvimento de 

indivíduos acometidos por algum tipo de retardo. Para os estudiosos da época, não 

houve uma motivação prática ou uma tendência de uma ou outra corrente de 

pensamento clínico, que evoluísse em estudos nessa área. 

A clínica somente se interessava em distinguir os sintomas, mediante os 

quais se poderia diagnosticar algum retardo mental. Determinava esse déficit, o 

distinguia de outro quadro clínico similar e só. Com isso, ficou estabelecido que os 

deficientes mentais se desenvolvem e não evoluem à semelhança dos doentes 

mentais. Esse fato costumava enumerar-se dentro de uma série de outros sintomas 
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e, graças a esses sintomas, o retardo mental infantil de grau fraco já era 

diagnosticado naquele tempo e se diferenciava de outras formas que têm 

semelhança externa com elas. 

Vygotsky (1997) diferencia os retardos ou atrasos mentais sutis 

(oligofrênicos, nomenclatura adotada na época) de atrasos mentais mais severos e 

menciona, ainda, que esses indivíduos se desenvolviam de uma maneira diferente e 

que o problema maior estava na ciência que via isso como “uma coisa” estanque, e 

não como um processo evolutivo. 

Vygotsky (1997) faz uma crítica severa aos cientistas da época. Diz que se 

interessaram pelos sintomas de estabilidade, de perseverança, enquanto que a 

dinâmica do indivíduo mentalmente atrasado (ou “retardado”, se traduzíssemos 

literalmente suas palavras) ficou esquecida. Menciona, também, que as leis do seu 

desenvolvimento, a unidade dessas leis e a comparação com o desenvolvimento do 

indivíduo dito normal ficaram de fora do campo de visão da clínica, quando jamais 

poderiam ter sido colocados de lado.  

Parece-nos, após olhar o relato de Bernadete, que a visão dos pedagogos da 

escola de Charlotte não distam muito da crítica aos pedagogos da época de Vygotsky.  

A família de Charlotte passou por três estágios de adaptação em escola: 

primeiro, uma escola-casa; depois, uma escola com uma proposta de aprendizagem 

voltada para a filosofia sócio-histórico-cultural; e, depois ainda, uma escola que 

muda a coordenação, entra na escola tradicional, sendo que a filha fica doente e 

acaba saindo do sistema de educação formal. 

Na Classificação Internacional das Doenças, CID-10, (2006, site) o termo 

Deficiência Mental é referendado como Retardo Mental. Deficiência Mental Severa 

corresponde à Deficiência Mental Grave .  

O uso do termo Deficiência Mental não está incorreto tecnicamente. No 

entanto, a Declaração de Montreal, de outubro de 2004, já o substituiu por 

Deficiência Intelectual (até porque o atraso é só na parte cognitiva da mente). Muitas 

pessoas já adotaram essa nomenclatura que deverá ser a oficial das Organizações 

das Nações Unidas (ONU) e dos seus países-membros. 

Vygotsky (1997) diz que a pedagogia terapêutica e a pedagogia da escola 

auxiliar receberam da clínica as noções elementares sobre a natureza do atraso 

mental e tentaram construir sua prática sobre a base do quadro que se perfilava 

como o resultado do estudo clínico. No começo, isso parecia suficiente. Porém, 
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quando a escola burguesa tropeçou com o problema do retardo mental, só projetou 

sobre isso aspectos negativos. As crianças eram assim selecionadas: incapazes de 

estudar ou que não desejavam aprender. 

Na fala de Irene, pudemos sentir o preconceito, ainda que rapidamente 

transformado em aceitação. Num primeiro momento, sua presença foi rejeitada na 

escola: 

E: Me diz uma outra coisa: Como é que foi, já que a gente abordou esta 
questão preconceito,estar numa escola em que não tinham muitas outras 
crianças junto com você que tinham Síndrome de Down? 
S2: Porque as crianças sentiam medo de mim. 
E: No começo? 
S2: No começo, né, mas agora... 
S1: Agora não! 
S2: Ninguém ta com medo de mim... 
E: Todo mundo quer vir te beijar e pedir autógrafo.... 

 

Irene deixa transparecer que vivenciou o preconceito no momento de sua 

incursão inicial na escola, quando os colegas demonstraram ter medo dela. 

As falas apresentadas nos levam a conjecturar que, segundo a teoria 

psicanalítica, o preconceito é algo que surge da projeção de expectativas (boas ou 

más) de nosso próprio inconsciente no outro. Segundo a psicanálise, existem 

mecanismos de defesa do ego que são, em determinados momentos, ativados para 

que essas qualidades que atribuímos aos outros sejam neles arremessadas. 

Jung (1987) define que impulsos de agressividade ou expressões da 

sexualidade consideradas inadequadas serão socialmente reprimidos e irão para o 

inconsciente e, provavelmente, farão parte da composição da sombra, que assimila 

tantos outros arquétipos, vistos como negativos, até mesmo, demoníacos. Tudo 

parece indicar que é uma estratégia individual e social que usaremos, quando do 

confronto com alguma característica no outro que faça emergir em nós componentes 

dessa sombra reprimida. Essa estratégia consiste no mecanismo da projeção, que 

gera o preconceito, ou seja, idéias preconcebidas do outro, não necessariamente 

verdadeiras, que atenuem em nós a carga da emoção gerada. 

Quando o indivíduo carrega em si algum tipo de sinal, visível ou não, que o 

diferencie dos demais e que, de alguma forma, desperte nos outros reações 

emocionais de desconforto, pode gerar uma atitude social que o estigmatize.  

Esses indivíduos são comumente considerados apenas do ponto de vista de 

uma identidade estigmatizada, pois tendemos, segundo Goffman (1988, p.15), a 

“inferir uma série de imperfeições a partir da imperfeição original.”  
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Estigma é um termo que os gregos criaram para se referirem a sinais 

corporais por meio dos quais procuravam  

[...] evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de 
quem os apresentava. Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e 
avisavam que o portador era escravo, um criminoso uma pessoa marcada, 
ritualmente poluída, que devia ser evitada, especialmente em lugares públicos. 
Mais tarde na era cristã, dois níveis de metáfora foram acrescentados ao termo: 
o primeiro deles referia-se a sinais corporais de graça divina que tomavam a 
forma de flores em erupção sobre a pele; o segundo uma alusão médica a essa 
alusão religiosa, referia-se a sinais corporais de distúrbio físico.Atualmente, o 
termo é amplamente usado de maneira um tanto semelhante ao sentido literal 
original, porém é mais aplicado à própria desgraça do que à evidência corporal. 
(GOFFMAN, 1988, p. 11) 

 

Segundo Vygotsky (1997), a dialética do desenvolvimento e a educação do 

indivíduo anormal consistem, entre outras coisas, em que não se realizam por via 

direta, mas, sim, indireta. Como já foi dito, as funções psíquicas surgidas no 

processo de desenvolvimento histórico da humanidade e cuja estruturação depende 

da conduta coletiva do indivíduo, constitui o campo que admite, em maior medida, a 

nivelação e a atenuação das conseqüências do defeito e apresenta as maiores 

possibilidades para uma influência educativa. Não obstante, seria errôneo supor 

que, no indivíduo anormal, estão menos desenvolvidos os processos superiores que 

os elementares. Com exceção de um pequeno número de casos (por exemplo, o 

desenvolvimento das formas superiores na psicomotricidade em presença de um 

desenvolvimento incompleto dos processos motores elementares nos cegos e nos 

surdos), os processos superiores costumam resultar mais afetados que os 

elementares. Nessa situação, o essencial é que o desenvolvimento incompleto dos 

processos superiores não está condicionado pelo defeito de modo primário, mas 

secundário, e, por conseguinte, representa o elo mais fraco de toda a corrente de 

sintomas do indivíduo anormal; portanto, é o lugar para o qual devem estar 

orientados todos os esforços da educação a fim de romper a corrente nesse lugar: a 

mais fraca.  

AF: Daí tem uma vez... que se eu fugi da escola...só pra num te qui da meu 
horário é claro! 
E: Quem fugiu da escola? 
AF: Eu! 
E: (espantada) Você fugiu da escola? 
AF: (cortando) Ta dá dá deixa eu fala!!!! Deixa eu conta a história! 
E: Deixo! 
AF: [...] 
E: Conta pra mim, conta Ana Flávia [...] 
AF: [...] Ta daí no dia que eu fugi... 
E: Hum... 
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AF: Eu fui suspensa também, né...de uma [...]...eu fui,daí uma guria,eu 
bigava com uma guria na o,antes de te, antes dessa sala,né... 
E: Foi nessa escola que você já estuda? 
AF: Nessa? (aponta para o chão, fazendo referência àquele espaço). 
E: Não naquela, lá... 
AF: Naquela... eh...na outra sala,sala sexta série que eu estudava tinha uma 
guria que eu não gostava dela, ela era muito chata, o nome dela é Gabriela 
[...] 
E: E ela te amolava? 
AF: Ela... Num gostava dela... Debochava... Um monte de coisa assim. 
E: Você debochava dela? 
AF: Não. Ela debochava de mim... 
E: Ela debochava de você? Por quê? 
AF: Não sei... debochava... 

 

Procuramos, agora, visualizar, literalmente, por meio de imagens, algumas 

considerações e levantar pontos para reflexão trazidos pelas falas dos nossos 

sujeitos e de todo o movimento que foi esse processo dinâmico de suas vidas até o 

momento da realização desta pesquisa. 

Na Figura 21, representamos o indivíduo com Síndrome de Dowm, suas 

estratégias e seu processo educativo. 

 

 
Figura 21 – Gráfico das necessidades que cercam o indivíduo com síndrome de Down  

 

A Figura 21 traz, em seu núcleo, o indivíduo com Síndrome de Down, que 

forma, juntamente com as estratégias e a educação formal e informal, uma unidade, 

se construindo, assim, por meio das estratégias adotadas, a fim de atingir sua 

educação formal e informal. 
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Na Figura 22, procuramos resumir todo o conjunto de informações coletadas 

na pesquisa e o nosso caminhar através das falas dos indivíduos e de suas famílias, 

das estratégias e de seu sucesso atingido. 

 

 
Figura 22 – Mapa completo 
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Visualizamos, na Figura 22, o indivíduo com Síndrome de Down como ponto 

de partida para a nossa investigação. A partir do momento do seu nascimento, nos 

deparamos com estratégias de sua família: estratégias de superação, estratégias 

para lidar com o preconceito e estratégias de inclusão do sujeito com Síndrome de 

Down na escola. Essas estratégias, a partir da família, foram adotadas também pelo 

indivíduo e pela escola ou instituição de ensino que os receberam. 

Na família, encontramos, como primeira medida tomada, a busca pela rede 

de suporte: fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, pedagogos, 

terapeutas alternativos. A segunda estratégia da família foi a busca de 

conhecimento, por meio da qual esses pais e, depois de certo tempo, o próprio 

indivíduo, poderiam elaborar leis em seu favor, questionar as já existentes e obter 

poder para executá-las. Através desse poder, também questionar, mobilizar a 

opinião pública, transformando pontos de vista e posturas. Esta família, por meio 

dessas estratégias, também atuou como modelo, para que seus filhos, com 

necessidades educacionais especiais, no caso, o indivíduo com Síndrome de Down, 

pudessem usá-las como suas próprias estratégias. 

A escola também necessitou de suas estratégias para incluir esses 

indivíduos, assim como os pais e os próprios indivíduos quando se depararam com a 

necessidade de lidar com os preconceitos nos quais esbarraram para incluir seus 

filhos na educação formal ou informal. Encontramos, na escola, estratégias adotadas 

pela instituição, leis que norteiam a educação, os PPPs de cada estabelecimento, 

movimentos da direção, coordenação, especialmente de professores, pais 

participantes das APPs, alunos. O corpo de funcionários também faz parte desse 

processo de inclusão, muitas vezes de uma maneira informal.  

Ao olharmos, distanciadamente, para esse quadro de maneira a configurá-lo 

como uma dinâmica social, podemos generalizar e observar inúmeras ocorrências 

efetivas por meio de relatos, publicidade na TV, de modo que somos levados a 

pensar que a pesquisa qualitativa, aqui, cumpriu sua função no sentido de que um 

pequeno grupo pode ser representativo de comportamento na comunidade como um 

todo, ou seja, a partir da micro, podemos generalizar para a macrossociedade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar, no discurso dos sujeitos 

com Síndrome de Down escolhidos para nossa pesquisa, de sua família e de 

pessoas intimamente ligadas ao seu cotidiano, as estratégias por eles usadas para 

que a inclusão fosse uma prática no processo educativo. Desse ponto de vista, 

podemos dizer que atingimos esse objetivo. 

Por meio da fala de nossos sujeitos envolvidos, pudemos observar, neste 

contexto estudado, a presença de estratégias, como foram adotadas e por quem. 

Constatamos estratégias adotadas pelas famílias dos nossos sujeitos, 

inicialmente para lidar com o seu nascimento, sempre um fato não-planejado. Alguns 

se apegaram à fé, outros adotaram, de saída, atitudes práticas, e todos passaram 

por um processo de luto. Todavia, o que pudemos observar em comum nessas 

famílias foi a busca de informação, busca de grupos de apoio e início rápido de 

estimulação precoce. Outra estratégia adotada por algumas famílias se refere à 

presença marcante da avó materna, que entrou no contexto como apoio e suporte a 

fim de amenizar o impacto da notícia e, posteriormente, a divisão de tarefas na casa. 

Outro aspecto que as famílias priorizaram foi a incursão desses indivíduos, 

quando crianças, ao ensino regular, fosse ele na rede pública ou privada, mesmo 

numa época em que ainda não se falava em inclusão: os pais desses indivíduos 

buscaram colocar seus filhos além das opções alternativas de ensino na escola. 

Essas mesmas famílias adotaram estratégias para lidar com o preconceito na 

escola, ora na dificuldade de inserir seus filhos, ora na dificuldade de mantê-los nela. 

Nossos sujeitos com Síndrome de Down também adotaram estratégias de 

adaptação e superação que se alternavam sempre em prol de seu desenvolvimento. 

A escola, muitas vezes, tentou adotar estratégias de aprendizagem e 

inclusão para esses indivíduos, procurando estudar para compreender melhor o 

assunto ou por intermédio de seus profissionais, que eram leigos, mas detinham o 

saber intuitivo, como foi o caso da merendeira e do jardineiro na escola de Charlotte. 

No que concerne à questão estratégias para inclusão, os dizeres trazidos 

pelos sujeitos desta pesquisa deixam claro que elas foram tomadas, mas que a 

inclusão de fato não ocorreu em nenhuma escola freqüentada por esses indivíduos. 
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De acordo com nossos estudos e comparações entre os conceitos, a inclusão no 

processo educativo algumas vezes até ocorreu, porém na educação informal. 

Nossas conclusões levam a refletir que ocorreu, em muitas ocasiões, a integração e, 

em outras, a exclusão, mas não a inclusão na escola. O processo de Charlotte com 

a segunda escola parecia estar sendo inclusivo, pois professores, escola e alunos a 

estavam recebendo num ambiente que celebrava as diferenças de todos os 

indivíduos. Porém, isso durou um curto período de tempo, até que fosse mudada a 

coordenação. Com a saída desse profissional, a política da escola voltou a ser 

excludente a ponto de Charlotte sair da escola. 

Com relação ao nosso sujeito Júlio, parece que a escola tentou fazer para 

ele um processo inclusivo, mas ele era o único indivíduo com Síndrome de Down 

nessa escola, sendo que esta não aceitava outras crianças com necessidades 

educacionais especiais como ele. Como podemos falar em inclusão, se inclusão 

compreende todo um processo, e não uma experiência com apenas um indivíduo? 

Os indivíduos estudados nesta pesquisa encontraram inclusão em suas 

famílias e microssociedades nas quais convivem, trabalham, freqüentam academia, 

comércio, esfera social informal (amigos, reuniões festivas, competições esportivas). 

Contudo, essa inclusão se deve ao empenho de seus pais, à estimulação precoce a 

eles oferecida e a familiares que montaram toda uma rede de suporte, a troca de 

informações e mais superações com relação às dificuldades associadas à Síndrome.  

A análise leva a crer que a inclusão social não foi graças à incl usão na escola, mas 

que a integração possa ter ajudado, pois, por meio dela, ainda que não de uma 

maneira ideal, esses sujeitos estão inseridos num grupo, sofrendo a estimulação por 

ele oferecida. 

A maioria de nossos sujeitos é de adultos. Então, devemos considerar que 

começaram a se inserir na rede regular de ensino entre 10 e 20 anos atrás, quando 

o processo de inclusão ainda não era muito conhecido e aplicado em termos legais. 

A Inclusão conquistada socialmente por esses indivíduos vai muito além da 

alfabetização, pois lêem e participam do mundo virtual da internet, trabalham, fazem 

compras (são consumidores) e também oferecem serviços. Namoram, noivam e 

casam, participando ativamente da comunidade onde vivem. Saem sozinhos, a pé 

ou em conduções coletivas, e muitos estão se preparando para tirar sua carteira de 

motorista, ampliando mais ainda sua autonomia. Se todos esses progressos em 

relação às suas vidas estão ocorrendo,  isso se deve, em grande parte, também ao 
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seu próprio empenho na escolha e perseverança quanto às  estratégias por eles 

adotadas para superações de limitações e obstáculos, impostos ora pela própria 

síndrome, ora pelo preconceito, e ao grande esforço de suas famílias que 

declararam uma verdadeira guerra contra a acomodação diante de empecilhos que 

a síndrome e a sociedade impuseram a eles todos.  

Infelizmente, pouco ou quase nenhum material e/ou pesquisa foi encontrado 

a respeito de Síndrome de Down que utilizasse as falas, os dizeres desses 

indivíduos. Sugerimos novas pesquisas nesta área, pois percebemos que eles têm 

muito a dizer. 

Outra noção que tínhamos a respeito da dificuldade que o indivíduo com 

Síndrome de Down apresenta na fala é que esta se dava por causa do atraso no 

cognitivo. À medida que as entrevistas transcorriam, muitas vezes em razão da 

dificuldade fonética, algumas das palavras soavam incompreensíveis e pareciam 

não fazer sentido. Porém, no momento da transcrição, notamos que a dificuldade 

era nossa. Melhor explicando, nós sentimos dificuldade de entender a fala, como 

sentiríamos dificuldades de entender uma língua nova, a qual não tivéssemos ainda 

aprendido. À medida que líamos e relíamos as falas entrecortadas dos sujeitos de 

nossa pesquisa, com muitas reticências e gagueiras, percebíamos que o conteúdo 

dos seus dizeres era muito coerente. Além de fazer sentido, eram providas de senso 

crítico, sagacidade, senso de humor e criatividade. Deparamo-nos, então, com uma 

interlocução inteligente, que contradizia nossa hipótese de atraso. 

O que as pessoas chamam de retardo mental está mudando para deficiência 

cognitiva. Mas também não sabemos até que ponto isso é correto. Não nos pareceu 

aí uma questão de retardo ou deficiência mental ou cognitiva, deficiência, talvez 

fonoaudiológica. Mas, em se tratando de adaptações e estratégias, será que eles, 

aqueles com Síndrome de Down, não se entendem uns aos outros? Por que se 

assim for, a deficiência é nossa, ao não entendermos uma variação da nossa língua, 

como se esta fosse um dialeto. Acreditamos ser esta uma pesquisa interessante a 

ser desenvolvida, podendo ser feita na área da lingüística e na área da educação. 

Esperamos socializar nossa pesquisa com os indivíduos que nela 

participaram. Oferecer à Associação Down uma cópia, bem como colocaremos à 

disposição de associação a nossa participação em próximos encontros oferecidos 

pela entidade. Ofereceremos uma cópia também à E scola Charlotte, em Brusque, a 

fim de que outros interessados tenham acesso a essas informações. Estamos 
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também escrevendo artigos com recortes de nosso trabalho e inscrevendo-os em 

Congressos que foquem a questão da Inclusão a fim de poder discutir mais ainda 

essa questão e fazer com que nosso trabalho cresça e amplie pontos de vista. 

Com base em nossa pesquisa, nos arriscaremos a tirar conclusões acerca 

desse indivíduo, que é alguém com Síndrome de Down e está empregado, sabe ler 

e escrever, mas saiu da escola, pois considerava essa vivência enfadonha e não-

aplicável às suas necessidades e que, apesar de não conseguir concluir seus 

estudos, conseguiu adquirir sua cidadania. Estamos aqui especificamente falando de 

Felipe, que é metalúrgico e, com o seu emprego, custeia o tratamento 

quimioterápico da mãe que está com câncer. Graças ao seu plano de saúde, a mãe 

está sendo atendida por profissionais especializados e está respondendo 

positivamente ao tratamento. 

Pelos dizeres de nossos indivíduos, podemos perceber a vontade de serem 

cidadãos, embora alguns ainda não o sejam totalmente, sintam-se algumas vezes 

discriminados e outras vezes com muitas dificuldades com a questão ingresso na 

Universidade (queixa de Marcelo, Raquel e Irene). 

Autonomia e responsabilidade são direitos de todo cidadão. Encerraremos 

os nossos dizeres com a fala de Irene, que nos deixa muito a refletir:  

Todo mundo deve ter as escolas. 
A escola para mim é como estar em casa. 
E o estudo é a vida que a gente leva para se tornar uma realidade concreta 
no “experidmento” de “madurecer” e superar todos os objetivos que a 
pessoa tem... E as pessoas têm de ter direitos de assumir a sua 
responsabilidade, de acabar com preconceitos que a pessoa tem e... 
Especial é a forma de dizer que todo mundo é como é, né!?! 
A pessoa é como ela é. 
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Anexo 1: Homenagem 

A outra história teve início às 02h15min do dia 30 de setembro de 1983, no 

Hospital São Lucas, aqui em Nova Friburgo, onde nasceu uma criança. Mas não se 

tratava de uma criança como outra qualquer, era uma criança especial, muito 

especial para a sua família. Logo sua mãe compreendeu o que se passava. Seu 

filho nascera com Síndrome de Down. Segundo seu próprio relato, chorou e ficou de 

luto por 3 dias. Não pelo nascimento de um filho “especial” e sim pelo filho dito 

“normal” que deixou de ter e que a sociedade lhe exigia que tivesse tido. O luto fez 

dela uma mulher forte e capaz de lutar pelo filho que Deus havia escolhido a dedo 

para ela. Essa criança foi, desde o primeiro minuto de vida, incondicionalmente 

amada por ela e toda a família. 

De suas mais profundas entranhas jurou lutar por aquela criança com todas 

as forças, sem nunca se acomodar. Um dia assistindo televisão viu a doutora 

Margarida Seabra de Moura, que tinha a seu lado sua filha, também especial e 

percebeu como a menina se comportava solta e feliz diante das câmeras. 

Imediatamente escreveu para essa doutora, que a indicou duas opções de 

fisioterapeutas, em São Paulo e no Rio. Optou pelo Rio devido a distância e logo nos 

primeiros meses de vida seu filho iniciou um tratamento de estimulação precoce com 

o fisioterapeuta indicado e sua equipe, que era de uma competência fora do comum 

e utilizava o método Bobath. 

Passou a viajar ao Rio de Janeiro uma vez por semana para aprender os 

exercícios e aplicá-los diariamente no filho. E assim fez por um ano. Fazia exercícios 

de musculação nas pernas e braços, que levavam estímulos ao cérebro do bebê. 

Com essa equipe aprendeu a utilizar o bico Nuk, que era trazido da Alemanha por 

uma aeromoça. Além do bico Nuk, uma colherzinha especial ajudava a estimular a 

língua e outros infinitos recursos diariamente aplicados pela mãe, como passar gelo 

no rosto, pingar gotinhas de limão, colocar pequenas porções de pó de gelatina com 

a finalidade de forçar o bebê a fazer caretas e estimular, assim, o tônus muscular do 

rosto e da língua. Todo esse processo diário era realizado ao som de músicas 

clássicas, desde o começo da manhã até o momento de dormir, quando 

carinhosamente sua mãe sussurrava em seu ouvido que o amava mais que tudo, 

que ele era o melhor e que poderia tudo. 

Essa mãe optou por fazer de seu filho um cidadão digno de ocupar o lugar 
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que lhe é de direito na sociedade e acima de tudo, preocupou-se em respeitar seus 

limites, fazendo dele uma pessoa feliz e respeitada por todos. 

Segundo ela, a luta que teve início há 22 anos atrás foi a salvação, pois hoje 

se orgulha ao afirmar que, assim como quando nasceu seu filho não era uma 

criança qualquer, hoje ele também não é um DOWN qualquer, ele é 

EXCEPCIONALMENTE DOWN. É um homem feito, que fala muito bem, escreve 

com uma letra linda, usa naturalmente o computador, é campeão de vídeo game, 

estudou até a quarta série do ensino fundamental, anda de bicicleta (coisa que ela 

nunca conseguiu aprender), dança maravilhosamente bem, já tendo vencido alguns 

concursos e há três anos foi admitido no quadro de funcionários da Timken do 

Brasil, atuando na célula da Montagem Final, montando rolamentos que se integram 

as colunas de direção, produto final da empresa. Chega a montar 1.200 rolamentos 

por dia, que abastecem um dia e uma noite de montagem da coluna Amazon, 

utilizada na composição dos modelos ECO SPORT e NOVO FIESTA, da FORD. 

Tem um senso de compromisso impecável, acorda sozinho às 6:00h da manhã, 

toma o ônibus e vai para o trabalho cumprir sua jornada. Tem conta em banco, 

identidade, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor e exerce hoje sua efetiva 

cidadania, tão sonhada por sua mãe. 

Mas para que esse sonho se realizasse foi preciso muita coragem para 

desprezar as previsões médicas de que seu filho nunca seria independente, não leria 

nem escreveria e que teria uma vida limitada. Hoje ele é um homem, um trabalhador e 

sua mãe, sua dependente no Plano de Saúde oferecido pela empresa. Orgulhosa 

costuma dizer que se soubesse a fórmula exata, teria tido mais dez filhos Downs. 

Para ela, ele foi e é uma bênção e a filha que teve mais tarde, uma realização. 

Fechando essa linda história de superação e amor incondicional que reflete 

hoje a qualidade de vida conquistada para o protagonista de nossa história e sua 

família, deixamos aqui algumas palavras ditas por ela: 

“A medicina pode considerar meu filho um anjo torto, por ter um 
cromossomo a mais, porém ele será sempre um anjo. E é com a mesma 
garra que lutei pelo meu filho, que hoje luto contra um câncer e tenho 
certeza de vou vencer, porque se Deus me deu dois filhos maravilhosos, 
não vai me tirar a vida agora, que posso colher os frutos dessa colheita que 
semeei com garra, coragem e fé. Confesso que não consigo deixar de me 
emocionar cada vez que pego seu uniforme de trabalho sujo de graxa” 

 

Essas são as palavras da Aline Moreno Martins, mãe do nosso querido 

Felipe Moreno Martins, a quem chamamos aqui agora. Aline, por favor. Felipe, por 

favor, temos aqui flores para você oferecer a sua mãe. 

Fonte: Correio (2006). 
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Anexo 2: Depoimento de Aline 

Fátima! 
Quando o Felipe foi para escola pela primeira vez, nem existia esse 
movimento de inclusão. Mas eu sempre defendi e lutei para que ele 
“freguentasse” escolas ditas normais. Sou contra escolas especializadas, 
pois o Down por si mesmo é muito imitativo e achei que poderia ser 
benéfico para ele estudar com crianças ditas normais para estimulá-lo. Na 
primeira escola que fui a diretora me disse que por ela tudo bem, mas teria 
que fazer uma reunião com os pais para informar que a escola iria admitir 
uma criança com síndrome de down. Parecia que meu filho tinha uma 
doença contagiosa. Saí de lá, depois de dizer um monte de verdades, pois 
para mim isso era um preconceito incubado.Na segunda escola me 
disseram que não poderiam aceitar pois eles tinham tido um down como 
aluno e a experiência foi péssima. Eles recusaram meu filho sem “conhece-
lo”. Na terceira escola,que o dono tinha sido meu professor,aceitou com a 
maior boa vontade.Foi ótimo pois eu orientava a professora e fazíamos um 
trabalho conjunto.Se ela ensinava a cor azul,em casa eu “tb” trabalhava a 
cor azul com ele.Sempre que “possivel” eu transformava o abstrato em 
concreto.E sempre exigia que não houvesse super proteção.Certo dia 
Felipe chegou em casa com a bochecha mordida.Minha mãe quase 
morreu.Queria que eu fosse a escola reclamar. Não fui pois achava que le 
tinha que se virar.Se ele deixou morder o problema era dele.Ele levou umas 
5 mordidas. Eu cuidava, colocava gelo. Na semana seguinte ele começou a 
morder feito um louco... Aprendeu sem proteção. Nesse mesmo colégio 
uma FONOAUDIÓLOGA, fez um movimento com as mães dizendo que a 
convivência do Felipe com as crianças poderia influenciar a fala e o 
comportamento das crianças ditas normais. A direção da escola tomou a 
seguinte decisão. Poderia sair todas as crianças cujas mães se sentissem 
ameaçadas, mas o Felipe continuaria. Sairam 12 crianças. Eu só disse o 
seguinte para as mães que saíram: - Quando seus filhos imitam os super 
heróis e pegam revolveres de brinquedo e saem atirando,imitando a 
violência,”vcs” acham normal... meu filho é dócil, carinhoso e amigo. 
Até então o Felipe estava estudando em colégio pequeno, particular,com 
crianças de classe alta.Resolvi que ele tinha que conhecer a diversidade do 
mundo que ele iria enfrentar.Transferi para um colégio público...Todo 
mundo me recriminou na época.No primeiro dia de aula ele chegou em casa 
e me disse: - Mãe na minha escola tem um restaurante muito pobre.Eu pedi 
bife com batatas fritas e lá só tem angu com carne moida.....rs rs rs rs 
(merenda escolar)....Mas foi bom demias para ele pois o recreio era uma 
loucura.Quando eu imaginava ele junto com aquela multidão de crianças 
meu coração ficava apertado,mas eu sabia que ele iria aprender.Ele estava 
cursando a 2º série e minha empregada foi buscá-lo nessa escola 
pública.Chegando lá o encontrou sentado no pátio de cabeça baixa e do 
lado um amigo que disse que um garoto da 4º série tinha batido nele.Minha 
empregada fez um escândalo no colégio e chegou em casa me 
contando.Chamei o Felipe e perguntei o que tinha acontecido.Ele me 
respondeu:-Mãe uma amiga da minha sala me enfiou o lápis na minha 
barriga e vc me ensinou que nãi se bate em mulher. Fiquei com raiva e não 
bati mas peguei o arco da cabeça dela e quebrei todo.Ela contou para o 
irmão dela. 
Eu perguntei: - E aí o que vc quer fazer?O garoto foi covarde em bater em 
vc que é menor.Quer que eu vá conversar com o garoto e mostrar o que é 
covardia. 
Ele me respondeu: - Mãe acho que ele não vai entender. Acho melhor eu 
entrar no judô. 
Na 3º e 4º série ele cursou numa escola particular novamente onde tinha 
uns 5 com sindrome de down. Mas tive brigas imensas... Felipe chegou em 
casa com um exercicio sobre ditongo nasal e oral. Fui na escola dizer que 
eu achava um desproposito ele aprender isso.A professora me respondeu 
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que isso caia em concursos inclusive do Banco do Brasil.Vc acredita? 
Um dia ele me disse:- Por que tenho que aprender que a palavra café é 
oxitona? Quando peço café eu não digo:-me dê um café oxitona... 
Comecei a perceber que ele já estava de saco cheio do colégio pois não 
havia na época uma adaptação curricular. 
O cúmulo dos absurdos é que ele tinha uma prova sobre movimento de 
translação e rotação da terra. Estudei com ele, colocando um abajur com 
laranja, explicando tudo. Ele fez a prova tirou 40 e a professora escreveu: - 
FRACO MUITO FRACO>VC PRECISA ESTUDAR MAIS... 
Deixei ele terminar a 4º série e tirei ele do colégio.Aí ele começou a fazer o 
que gostava ou seja,aula de violão, aula de desenho e aula de dança até 
começar a trabalhar.Hoje ele lê muito bem,escreve e tem uma letra 
linda.Adora copiar letra de musica.Aprendeu a tabuada com a máquina de 
calcular.Tem noção de dinheiro, de trôco. Vai para o trabalho sozinho,usa o 
computador melhor do que eu. Sai do trabalho e vai para academia. Ele 
comprou o celular dele,o computador e o videokê com o dinheiro dele.Ele 
fez crediário em nome dele e paga rigorosamente em dia. 
Nossa me empolguei e escrevi muito. Segue em anexo as fotos dele e o 
texto da homenagem. 
Beijos 
Desculpe se escrevi muito 
Aline 

 
Fonte: Internet Grupo Yahoo (2006). 
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