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RESUMO 

 

O tema inclusão escolar é um assunto muito discutido em todas as escolas, pois se trata 

da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares, 

mas como podemos observar, são poucas as escolas que se adaptam para receber estes 

alunos, pois eles também têm o direito de estudar e aprender junto com os demais 

alunos. Independente de suas dificuldades e diferenças é importante realizar a inclusão 

educacional e social. Portanto para que este processo seja realizado com qualidade é de 

grande importância o apoio da família, que esteja consciente da capacidade de seus 

filhos, apoiando os professores que irá dedicar o ensino aprendizado em sala de aula. 

Diante desta problemática esse trabalho consiste em verificar a importância da inclusão 

de alunos com Síndrome de Down nas escolas de ensino regular e também como o 

envolvimento dos pais pode contribuir no processo de inclusão destes alunos. Com isso, 

nosso objetivo é analisar como o envolvimento da família e da escola são importantes 

no processo de inclusão e relatar as concepções acerca da inclusão, como se deu o 

contexto histórico até chegar ao termo inclusão. É de suma importância o amparo 

familiar e educacional para que o processo de inclusão da criança com SD apresente 

resultados significativos. Que assim não haja nenhum tipo de preconceito e que esta 

deficiência seja vista somente como uma diferença.  
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ABSTRACT 

The theme school inclusion is a much discussed subject in all schools, as it is the 

inclusion of pupils with special educational needs in regular classes, but as we can see, 

there are few schools that are adapted to receive these students, they also have the right 

to study and learn with other students. Regardless of their difficulties and differences is 

important to realize the educational and social inclusion. So for this process to be done 

with quality is of great importance to family support, the ability to be aware of their 

children, supporting teachers who will devote the teaching learning in the classroom. 

Faced with this problem this work is to verify the importance of including students with 

Down syndrome in mainstream schools as well as parent involvement can contribute to 

the process of inclusion of these students. Thus, our goal is to analyze how family 

involvement and school are important in the inclusion process and report the 

conceptions of inclusion, how was the historical context until you reach the end 

inclusion. It is of paramount importance to family and educational support for the 

process of inclusion of children with DS presents meaningful results. So that there is no 

kind of prejudice and that this deficiency is seen only as a difference. 

 

KEYWORDS: Inclusion; Down syndrome; Education. 

 

 INTRODUÇÃO 

 Quando pensamos em inclusão logo nos vem em mente incluir algo, ou alguém 

em determinado lugar, mas, e quando pensamos em inclusão de alunos com Síndrome 

de Down (SD) nas escolas de ensino regular? Este é um termo que nos causa muitas 

dúvidas, que leva a muitas discussões, seja nas escolas, nas famílias destas crianças, é 

um assunto que ainda enfrenta muitas barreiras e que sofre muito preconceito.  

Historicamente as pessoas com SD eram vistas como um doente incapaz de 

realizar algumas tarefas que pessoas “normais” realizavam, não existia possibilidade de 

uma criança com SD aprender em uma escola juntamente com outras crianças 

consideradas normais. 

Dentre muitos estudos a religião, a medicina, a psicologia, a sociologia e a 

educação contribuíram para mudanças e para transformações sobre o conceito do que é 

hoje a síndrome de down. Hoje sabemos que uma criança com SD quando estimulada 

tem grandes possibilidades de se desenvolver e de conviver em sociedade, muitos 
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paradigmas estão sendo quebrados, enfrentar a diversidade é um desafio. 

(MOUSSATCHÉ, 1997). 

Os primeiros conceitos sobre educação especial surgiu na Dinamarca na década 

de 50, o principio de normalização tinha a intenção de gerar condições para que os 

deficientes tivessem suas necessidades atendidas da mesma forma que as outras pessoas.  

 

Para Mantoan (1997b, p.120) a normalização visa tornar acessíveis às 

pessoas socialmente desvalorizadas condições e modelos de vida 

análogos aos que são disponíveis de um modo geral ao conjunto de 
pessoas de um dado meio ou sociedade. 

   

  Todavia os mesmos eram excluídos e não tinham o mesmo privilégio e direito 

que as pessoas consideradas “normais”, a ideia era tornar os lugares e as instituições que 

as pessoas com SD frequentavam o mais parecido possível com os ambientes e escolas 

normais. Surgindo também o termo integração, que pode ser definido como: integrar o 

deficiente na sociedade. 

  Este termo já não é mais utilizado, dando lugar a um termo chamado inclusão, 

segundo Mader (1997, p.47) inclusão é um termo para definir a sociedade que 

considera todos os membros como cidadãos legítimos. 

É na escola que as crianças se desenvolvem socialmente convivendo em grupo 

dividindo experiências, conhecendo novas culturas, vivendo a realidade tal como ela é o 

ambiente escolar proporciona a criança a conviver com as diferenças e o mais 

importante respeita-las. E isso é muito importante, pois a discriminação e o preconceito 

estão em toda parte, na escola, na sociedade e até mesmo dentro das próprias famílias. 

Contudo, o desenvolvimento social da criança com SD começa dentro de casa, 

quando ela inicia uma relação com seus pais e irmãos e se esse desenvolvimento 

acontecer em plena harmonia, a criança se sente mais segura para se comunicar com 

outras pessoas ao seu redor e para estudar em uma escola de ensino regular. 



4 

 

Diante disso, a problemática deste trabalho irá tratar sobre como incluir as 

crianças com SD na escola regular com a ajuda de seus familiares, apresentando a 

participação da escola neste processo tão difícil de ser realizado. Com isso, nosso 

objetivo é analisar como o envolvimento da família e da escola são importantes no 

processo de inclusão e relatar as concepções acerca da inclusão, como se deu o contexto 

histórico até chegar ao termo inclusão.  

A metodologia deste trabalho é revisão de literatura sendo que este tipo de 

pesquisa consiste em fazer um levantamento sobre o assunto abordado.       

 

O QUE É SÍNDROME DE DOWN 

Jerôme Lejeune (1959) descreveu a síndrome de down (SD) como uma doença 

genética que acontece durante a divisão celular do embrião, gerando a presença de um 

cromossomo a mais, o par 21, também conhecida como trissomia 21. Todavia nem 

sempre as alterações cromossômicas da SD apresentam as mesmas características ela 

varia de pessoa para pessoa, a única característica comum a todas as pessoas com SD é 

o de déficit intelectual.  

Segundo o autor John Langdon Down (1866), a trissomia 21 não é a única forma 

de síndrome de down que existe, há também outras duas formas, como por exemplo, 

mosaico que acontece quando a trissomia está presente (aparece) em apenas algumas 

células e a outra acontece por translocação que é quando o par 21, ou seja, o 

cromossomo 21 permanece junto com outro cromossomo. 

Lejeune (1959) ainda afirma que a SD não apresenta graus e que as 

características e a personalidade das crianças com SD são as mesmas de uma pessoa que 

não possui está deficiência.  
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Mas quando falamos no processo de ensino aprendizagem das crianças com SD, 

a autora Sandy Alton (2009), afirma que essas crianças apresentam um grau de leve a 

severo para aprender os conteúdos transmitidos pelo professor, ou seja, elas possuem 

mais dificuldades do que as outras e aprendem o conteúdo em um ritmo mais lento do 

que as outras crianças. 

É comum as pessoas que possuem essa deficiência apresentarem problemas na 

coluna, nos olhos, na tireoide e no aparelho digestivo e também é comum nascerem com 

problemas no coração, segundo Lejeune (1959), cerca de 50% de crianças com SD 

nascem com problema cardíaco e precisam fazer cirurgia logo nos seus primeiros anos 

de vida. Além disso, as pessoas com SD apresentam dificuldades para se comunicar 

com as outras pessoas, possuem um desenvolvimento cognitivo abaixo da média e 

apresentam redução do tônus muscular, chamado também de hipotonia. 

De acordo com Martin (2011), a origem da SD é muito difícil de ser 

identificada, pois tem relação com conceitos genéticos e ambientais e as causas dessa 

deficiência são muitas, incluindo fatores pré, peri e pós-natais.  

 Lejeune (1958) ressalta que ainda não se sabe quais são as causas da SD, mas 

ele afirma que essa deficiência pode ocorrer em qualquer pessoa independente de sua 

raça, pois isso foi demonstrado cientificamente. Bebês que nascem com SD são com 

mais frequência filhos de mulheres com menos de 35 anos, pois essas mulheres geram 

mais filhos e não é oferecido a elas o pré-natal. Especialistas afirmam que crianças com 

Síndrome de Down possuem um grande potencial a ser desenvolvido, elas só precisam 

de um tempo a mais de dedicação e ajuda de especialistas e familiares, a “estimulação 

precoce” deve acontecer desde o nascimento, é a melhor forma de promover o 

desenvolvimento potencial dessa criança (VARELLA, sd). 
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Mantoan (2006) ressalta que crianças com síndrome de down devem receber os 

mesmos cuidados que são destinados a uma criança que não possui SD, devemos olhar 

estas crianças em  sua singularidade, para que possa ter um pleno desenvolvimento nas 

escolas de ensino regular, pois seria uma maneira de acabar com os preconceitos e 

paradigmas pré-formados pela sociedade.  

 

CONCEPÇÕES ACERCA DA INCLUSÃO  

 Inclusão consiste em aceitar as diferenças das pessoas, aprendendo a conviver 

com elas na sociedade, não podemos definir inclusão como apenas inserir as crianças 

com SD no ambiente escolar, dentro de uma sala de aula, significa também a 

necessidade das pessoas em aprender a se adaptar a diversidade, com as diferenças e 

com sua própria moralidade, ou seja, é preciso que as pessoas reflitam sobre seus 

conceitos e valores encarando esse paradigma da inclusão presente no cotidiano da 

sociedade. Porém, para que este processo seja realizado é necessário também que a 

sociedade possua recursos necessários para facilitar o acesso das pessoas com SD com o 

meio em que ela vive. (FOREST, 1997; PEARPOINT, 1997). 

Além disso, “inclusão quer dizer estar com o outro e cuidar um dos outros” 

(FOREST; PEARPOINT, 1997, p 137). 

Segundo Sassaki (2006), inclusão social é o processo de transformação da 

sociedade, seja ela grande ou pequena, em espaços físicos que contemplem as 

necessidades das pessoas com deficiência sendo que as modificações são feitas em 

transportes, áreas internas e externas, equipamentos etc. 

Desse modo, está sociedade em plena transformação, acaba se tornando uma 

sociedade inclusiva que se preocupa com a diversidade humana valorizando-a e também 

encoraja as pessoas a tomar iniciativas no sentido de receber, aceitar as pessoas que 
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possuem dificuldades, convivendo com elas e ajudando-as quando precisarem, pois 

assim essa sociedade se tornará harmoniosa e satisfatória para todos (SASSAKI, 2006). 

Sassaki (2006) afirma também que está sociedade inclusiva foi produzida pela 

ONU (Organização das Nações Unidas) em 1981 que foi quando o Ano Internacional 

das Pessoas Deficientes (AIPD) foi executado por está mesma organização que 

reconheceu a participação das pessoas com deficiência dentro da sociedade, 

proporcionando oportunidades e igualdades para todos. 

Sassaki (2006) ressalta que o processo de incluir crianças com síndrome de 

down nas escolas de ensino regular teve a sua primeira tentativa em 1987 e que nos dias 

atuais esse processo de inclusão é realidade em vários países e começou a ser posto em 

pratica nas entidades escolares, bem como em outros âmbitos que envolvem o lazer e o 

transporte, chamados de lazer para todos ou lazer inclusivo e transporte para todos ou 

transporte inclusivo. 

Porém o processo de inclusão teve inicio na década de 80 por influencia de 

Jönsson (1994, p.63) ele descreve que a sociedade precisa ser modificada e estruturada 

para atender as necessidades das pessoas com deficiência e, portanto, não são as pessoas 

com necessidades especiais que precisam mudar para entrarem na sociedade, pois só 

assim elas poderão participar da sociedade e ter os mesmos direitos e oportunidades que 

as outras pessoas, sem se preocuparem com as barreiras arquitetônicas que podem 

encontrar em seus caminhos. (SASSAKI apud Jönsson, 1994). 

Outro autor que defende está ideia é Westmacott (1996, p. 46) que afirma que “o 

modelo social da deficiência diz que são as atitudes da sociedade e o nosso ambiente 

que necessitam mudar”, para atender as necessidades das pessoas com deficiência 

dentro da sociedade. (SASSAKI apud Westmacott, 1996). 
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Dessa forma, percebe-se que as ideias dos dois autores mencionados acima são 

iguais, mas escritas com palavras diferentes. Porém ambos enfatizam sobre a 

importância das mudanças da sociedade para atender adequadamente as pessoas que 

possuem deficiências e facilitar a convivência das mesmas dentro do espaço em que 

vivem. 

Além dessas mudanças na sociedade, ocorreram muitas outras incluindo os 

conceitos de inclusão e integração que possuem significados totalmente diferentes 

quando se fala em integrar e incluir crianças com Síndrome de Down dentro da escola 

ou em qualquer outro lugar. 

Com o passar do tempo às pessoas com deficiências deixaram de ser  

maltratadas pela sociedade, e assim surgiu o conceito de integração social que tinha o 

objetivo de acabar com a exclusão de pessoas que possuíam alguma deficiência 

(SASSAKI). 

Assim, no final da década de 60, aconteceu o movimento pela integração social 

que começou a inserir pessoas com deficiências na sociedade, no mercado de trabalho, 

na área da educação, nas famílias e no lazer. (SASSAKI, 2006). Mas o conceito de 

integração obteve mais ênfase a partir da década de 80 que foi quando as pessoas com 

deficiências começaram a lutar pelos seus direitos. 

Além disso, surgiu o principio de normalização que defende a ideia de que as 

pessoas com deficiência tem o direito de viver em sua sociedade vivenciando a sua 

cultura normalmente (SASSAKI apud Mendes, 1994) e também o principio de 

Mainstreaming que se desenvolveu a partir da década de 80 e que leva os alunos com 

deficiência para entidades escolares que estejam disponíveis a recebê-las. 

Assim, a partir desses dois elementos que deram conhecimentos e experiências 

importantes para o conceito de integração, surgiu também o conceito de inclusão e a 
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equiparação de oportunidades. Com isso, logo o termo integração não foi mais utilizado 

dando espaço para este novo conceito que tinha e ainda tem o objetivo de garantir os 

direitos e uma sociedade para todos (SASSAKI apud Mantoan, 1997). 

Segundo Mantoan (2006) integrar uma criança com Síndrome de Down na 

escola é inseri-la dentro da instituição, deixando-as separadas das outras crianças 

obtendo educação especial em uma sala própria para elas. Já incluir essas crianças neste 

ambiente é deixa-las ter contato com as outras crianças proporcionando assim à 

socialização delas com a sua turma de sala.  (Procurar o livro que ela falou isso). 

Mantoan (2006, p.19) ainda afirma que, “incluir significa não deixar ninguém no 

exterior do ensino regular”. 

Assim, a partir dessas reflexões sobre integração e inclusão, observa-se que 

esses conceitos realmente possuem significados diferentes, sendo que o termo inclusão 

vai muito além de incluir crianças com deficiência no ensino regular. 

Para Mantoan (1997, p. 145) as escolas inclusivas propõem um modo 

de se constituir o sistema educacional que considera as necessidades 
de todos os alunos e que é estruturado em virtude dessas necessidades. 

A inclusão causa uma mudança de perspectiva educacional, pois não 

se limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na 

escola, mas apoia a todos: professores, alunos, pessoal administrativo, 
para que obtenham sucesso na corrente educacional geral (SASSAKI 

apud Mantoan, 1997).   

 

A inclusão é um assunto polemico na sociedade, pois o diferente sempre assusta, 

mas as pessoas precisam entender que todo mundo é diferente, não existe uma pessoa 

igual à outra e se a sociedade em que vivemos conseguir enxergar isso, já será um 

grande avanço para que o processo de inclusão de crianças com SD seja efetivado. 

 

 IMPORTÂNCIA DO ENVOLVIMENTO DOS PAIS E DA ESCOLA NESTE 

PROCESSO  
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 A inclusão de crianças com Síndrome de Down nas escolas de ensino regular é 

um processo essencial para o desenvolvimento das mesmas, sendo necessário que os 

pais estejam dispostos a ajudar seus filhos nesta nova etapa. Dessa forma, percebe-se 

que a contribuição da escola e dos pais é essencial para realizar o processo de inclusão 

desses alunos com SD e esse processo inicia-se no meio familiar que é o lugar onde essa 

criança começa a se desenvolver. 

Porém, para que esse desenvolvimento ocorra bem e com sucesso, 

primeiramente os pais precisam acolher essa criança “diferente” que entrou para a 

família, ou seja, ela precisa aceita-la como ela é. 

Segundo Alves (2008), os pais precisam aceitar seu filho como ele nasceu e 

procurar ajuda de médicos, especialistas, professores, município, etc., para que essa 

criança possa se desenvolver por completo e quanto mais cedo isso acontecer maior e 

melhor será seu desenvolvimento tanto em casa como na escola e ela será feliz.  

É na família que as crianças com SD irão ter sua primeira relação social e se está 

for satisfatória, ela entrará na escola com mais autoconfiança. Além disso, a escola 

também ajudará nesse processo se estiver preparada para receber as crianças com SD na 

sala de aula, a escola é um ambiente onde as crianças interagem, e a interação beneficia 

o desenvolvimento da criança seja social, cognitivo e motor, e é na escola que as 

crianças irão aprender a conviver com as diferenças bem como valoriza-las. 

 Nenhuma família espera a chegada de um filho com deficiência, ficam surpresas 

e espantadas ao ver aquela criança tão diferente e não sabem como lidar com ela, os pais 

ficam sem saber como agir diante dessa situação. 

Contudo, os pais precisam acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de 

seus filhos juntamente com a ajuda de especialistas, pois é com o apoio deles que as 

crianças com SD terão um bom desenvolvimento no decorrer de sua vida. 
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Os pais acham que os especialistas podem “concertá-las”, ou seja, acreditam que 

eles podem torná-las iguais às outras e acabam deixando-as nas mãos desses 

profissionais que apenas realizam seu trabalho dando suporte e orientando quem precisa 

e não transformando essas crianças no padrão que a sociedade e as famílias determinam 

(ALVES, 2008). 

Há pais também que insistem em acreditar que seu filho com SD não tem 

solução ou ainda pior, eles dizem que seu filho não possui nenhuma deficiência, pois 

segundo Soares (2001), eles estão impossibilitando seus filhos de terem um atendimento 

educacional especializado e também acabam impedindo que eles tenham acesso a 

estimulação. Mas o que eles não sabem é que esses dois fatores são essenciais para que 

essa criança cresça com mais segurança e autonomia dentro da sociedade que é 

preconceituosa e discriminatória, principalmente quando há evidencias de alguma coisa 

que está fora do padrão estipulado. 

Essas ações vistas acima, não são as únicas que acontecem no ambiente familiar. 

Há aqueles pais também que protegem demais seus filhos. Eles acham que só porque a 

criança possui SD ela não é capaz de fazer nada sozinha e acabam fazendo tudo para 

ela, tomando decisões por elas. Alves (2008), afirma que essa atitude dos pais é 

chamada de superproteção e eles fazem isso com o intuito de proteger seus filhos com 

SD de qualquer coisa ou pessoa que pode lhes causar algum mal, mas o que eles não 

sabem é que proteção demais também é prejudicial, comprometendo o crescimento de 

seus filhos e também a relação deles com outras pessoas, ou seja, prejudica o processo 

de socialização dessas crianças, além de interferir no processo de ensino aprendizagem 

das mesmas. 

Portanto, é necessário que os pais entendam que as crianças com SD realmente 

necessitam de um cuidado especial, mas na medida correta para que isso não interfira no 
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desenvolvimento social e intelectual de seu filho, pois, devido à falta de confiança dos 

pais com seus filhos, as crianças com SD acabam acreditando que elas não possuem a 

capacidade de obter um bom desenvolvimento durante sua vida. 

Portanto, os pais têm que levantar a cabeça e receber seu filho com SD de braços 

abertos e oferecer a essas crianças toda assistência que ela precisar, assim ela crescerá 

feliz e terá um desenvolvimento maior e melhor (ALVES, 2008). 

Dessa forma, percebe-se que é o ambiente familiar em que a criança com SD 

vive que vai determinar se ela terá um bom desenvolvimento ou não, pois depende desta 

relação familiar para que essa criança cresça com autonomia e autoconfiança e consiga 

superar todas as barreiras que encontrar em seu caminho, principalmente a de conseguir 

entrar nas escolas de ensino regular, pois elas têm o direito de estudar e aprender como 

qualquer outra criança. 

O artigo 208 da Constituição Federal, inciso III, descreve sobre esse direito que 

os portadores de deficiência possuem dentro da escola de ensino regular. É ressaltado 

que:  

“O dever do estado com a educação será efetivado mediante e garantia de: III- 

atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino”. (Constituição Federal de 1988, artigo 208, inciso III). 

Esse artigo está apontando que as pessoas que possuem alguma deficiência tem 

o direito de estudar em uma escola de ensino regular, inclusive esse direito é garantido 

por lei. Este artigo aponta também que essas pessoas tem um atendimento especializado 

dentro da escola de ensino regular, ou seja, há nessa escola professores de educação 

especial que irão promover o ensino dessas crianças, orientando-os e ensinando-os sobre 

diversos conteúdos planejados por eles. 
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Contudo, para incluir as crianças com SD nas escolas de ensino regular, é 

necessária a ajuda dos pais como já foi visto e também a ajuda da escola que precisa 

conter os recursos necessários para receber essas crianças. (MANTOAN, 2006). 

Então, para ser realizado o processo de inclusão das crianças com SD na escola, 

é preciso que ela esteja pronta para receber essas crianças dentro de seu sistema de 

ensino e que se não estiver é necessário que esteja apta às mudanças que ela tenha que 

fazer durante esse processo, para que assim ela consiga promover um atendimento 

adequado para crianças com SD (MANTOAN, 2006).  

Em resumo: para os defensores da inclusão escolar, é indispensável 

que os estabelecimentos de ensino eliminem barreiras arquitetônicas e 

adotem práticas de ensino adequadas às diferenças dos alunos em 
geral, oferecendo alternativas que contemplem a diversidade, além de 

recursos de ensino e equipamentos especializados que atendam a todas 

as necessidades educacionais dos educandos, com ou sem 
deficiências, mas sem discriminações. (Mantoan, 1999, 2001; Forest, 

1985, p.30). 

 

Outro ponto importante, para que isso ocorra com sucesso, é que a escola 

estabeleça relações dos professores com os pais dessas crianças, pois é essencial que os 

pais acompanhem a evolução de seus filhos dentro da sala de aula e que também fazem 

sua parte dentro de casa, sempre observando, ajudando, orientando, incentivando e 

elogiando seus filhos sempre que eles conseguirem realizar as tarefas passadas pelos 

professores, pois assim eles irão se esforçar mais e seu desenvolvimento intelectual irá 

aumentar cada vez mais (CANNING, 2005).  

Todavia, o professor deve passar as atividades de forma que os alunos com SD 

entendam o que é para ser feito, eles precisam ter mais paciência com essas crianças, 

pois elas apresentam mais dificuldades do que as outras e precisam de uma atenção 

maior, por exemplo, quando o professor estiver transmitindo as orientações de como 

elaborar a atividade, ele precisará repetir essas orientações mais de uma vez para que a 
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criança possa assimilar e entender a atividade, segundo Garcia (2011), o estudante com 

SD demora mais para entender as orientações dos professores. 

Contudo, uma maneira de o professor trabalhar pedagogicamente é usar o 

sentido visual dela, pois quando ela vê o professor dando comandos e solicitando 

alguma coisa através de ilustrações grandes e chamativos com diversas cores e de fácil 

compreensão, ela consegue entender melhor o que o professor está pedindo para ela 

fazer e seu desempenho melhora (GARCIA, 2011). 

É necessário que as atividades realizadas dentro da sala de aula estejam sempre 

adequada ao nível do aluno, com expectativa de evolução por etapas graduais, ou seja, o 

desafio da atividade aumenta lentamente exigindo mais esforço do aluno. O professor 

deve valorizar o que o aluno com SD produz e também o seu empenho para que assim 

essa criança não possua desinteresse. 

 Quanto às regras, a criança que possui SD tem dificuldade para segui-las, 

portanto os professores devem sempre chamar a atenção e proporcionar limites para 

essas crianças quando elas desobedecerem às regras postas pela escola, pois elas 

precisam obedecer às exigências do professor como os outros alunos. Mas como isso é 

difícil para elas, é preciso que o professor estabeleça combinados com essa criança, para 

que assim ela não se sinta limitada (GARCIA, 2011).  

 

Considerações Finais  

 Concluímos que a inclusão de crianças com Síndrome de Down nas escolas de 

ensino regular é muito importante, a inclusão faz com que as pessoas aprendam a 

conviver com as diferenças e, sobretudo aprendem a respeita-las. É necessário que a 

escola esteja disposta e bem e estruturada para receber essas crianças que possuem os 

mesmo direitos que qualquer outra pessoa. 
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 Além disso, reconhecemos a importância que este processo tem dentro das 

instituições de ensino e do meio em que vivemos, pois como consta o processo histórico 

da inclusão, antes pessoas com deficiência eram excluídas da sociedade e vistas como 

pessoas anormais e doentes, mas felizmente nos dias de hoje essa teoria mudou com a 

chegada deste processo que trouxe a igualdade e a oportunidade para todos.  

 A ajuda da família é também de extrema importância no processo de inclusão 

das crianças nas escolas de ensino regular, pois é com o estimulo da mesma que a 

criança tem seu primeiro contato com o mundo.  

 Dessa forma, percebemos que as crianças sentem mais segurança quando a sua 

família se envolve em seu processo de inclusão, sendo que a participação dela na vida 

de seu filho faz com que ele se desenvolva com mais rapidez e facilidade, promovendo 

a criança com SD autonomia para circular no meio em que vive e também realizar 

atividades escolares com a ajuda de especialistas e professores.   

 Assim, quando pensamos em incluir crianças com Síndrome de Down (SD) nas 

escolas de ensino regular, concluímos que a inclusão é necessária para elas terem acesso 

com outras crianças e para promover a socialização entre todos e fazer com que as 

crianças consideradas normais também conheçam as com deficiência recebendo-as e 

ajudando-as sempre que possível, pois assim elas já estão sendo formadas para viver em 

nossa diversidade que sofre muito preconceito. 

 Mantoan (2006) relata um trecho sobre este assunto, descrevendo que muitas 

pessoas ainda possuem preconceito dentro de nossa sociedade, mas ainda a tempo de 

formarmos cidadãos críticos que podem acabar com o preconceito dentro do ambiente 

em que vivemos, já que a escola tem o intuito de preparar seus alunos para o futuro. 

 Com isso, conseguimos atingir nosso objetivo que consistia em analisar como o 

envolvimento da família e da escola são importantes no processo de inclusão, relatando 
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como se desenvolveu o processo histórico até chegarmos ao conceito de inclusão e 

descrevendo que a contribuição da família neste processo é essencial para o 

desenvolvimento das crianças com síndrome de down. 

 Enfim, concluímos relatando que diante de nossa problemática conseguimos 

chegar a soluções satisfatórias e responder a pergunta que elaboramos na introdução de 

forma clara e objetiva.  
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