
1 

 

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

INSTITUTO A VEZ DO MESTRE 

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO PSICOPEDAGOGO NA ÍNCLUSÃO 
DO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN NA REDE DE 
ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

 

 
GERTH SIQUEIRA FIGUEIREDO 

 

 

 

 
ORIENTADORA 

SIMONE FERREIRA 

 

Rio de Janeiro 

2010 

 

 

 



2 

 

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

INSTITUTO A VEZ DO MESTRE 

PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO PSICOPEDAGOGO NA INCLUSÃO 
DO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN NA REDE DE 
ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Rio de Janeiro 

2010 

 

 

 Apresentação de monografia à Universidade 
Candido Mendes como requisito parcial para 
obtenção do grau de especialista em 
Psicopedagogia. 
Por: gerth Siqueira Figueiredo 



3 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 
Em primeiro lugar a Deus, sem o qual nada disso seria 

possível. A orientadora Simone Ferreira que tornou 

possível a realização desse estudo. A Cirlene Marques 

por sua ajuda imensurável. A minha mãe por 

responsabilizar-se por tudo nos momentos em que tive 

que me ausentar. Aos filhos Luiz Carlos, Diogo e 

Rodrigo.  A minha nora Adriana, sem ela tudo seria 

mais difícil. A Daiana que me deu o príncipe Kauã e 

claro todas as cópias usadas nos trabalhos da pós. A 

Maria Amanda que além de me presentear com um rei 

também deu uma princesa. Obrigado a todos que 

direta ou indiretamente contribuíram para que eu 

conseguisse concretizar mais esse sonho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ao meu amor eterno “César”, pelo apoio, pela 

paciência e por acreditar que eu seria capaz de 

transformar esse sonho em realidade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

RESUMO 

 
O objetivo desse estudo foi averiguar a importância do psicopedagogo na 
inclusão do portador de síndrome de Down na rede ensino público do estado 
do Rio de Janeiro. Para isso realizou-se uma incursão na literatura, onde foram 
pesquisados os autores pertinentes a esse tema. Abordagem de aspectos 
relativos ao processo de inclusão, como aprendizagem e qualificação, direitos 
assegurados pela legislação, barreiras encontradas para que esse processo 
ocorra. Explanou-se a história da síndrome de Down, os problemas de saúde 
mais comuns, as características principais e as possíveis causas. O estudo 
também abordou o processo de formação do Psicopedagogo Institucional e 
Clínico; fundamentos da psicopedagogia; psicopedagogia e inclusão escolar; 
sempre ressaltando a importância da atuação do psicopedagogo no processo 
de inclusão e também sobre a relevância da atividade lúdica neste processo de 
aprendizagem. Conclui-se que o psicopedagogo tem papel fundamental no 
processo de inclusão, pois cabe a ele auxiliar na reestruturação da instituição 
escolar, estimulando a qualificação profissional, elaborando currículo e 
estabelecendo métodos de ensino que possibilitem que o processo de inclusão 
ocorra plenamente. 
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METODOLOGIA 

 

 
A metodologia utilizada para o presente estudo, fora a pesquisa 

bibliográfica que veio balisar e endossar o referencial teórico necessário á 

legitimação das idéias e dos objetivos propostos nesta pesquisa. E foram 

referenciadas através das idéias dos autores da área pertinente ao tema em 

questão, como Werneck, Sassaki, Weiss, Bossa, Sneyders entre outros.  
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INTRODUÇÃO 

 
O tema do presente estudo será: A importância do psicopedagogo, na 

inclusão do portador de síndrome de Down, na rede de ensino público. 
Abordaremos esse tema por surpreender-nos com as dificuldades enfrentadas 
pelo professor em sala de aula, pois a lei determina que o portador seja aceito 
na rede de ensino público. A questão é: O sistema educacional está preparado 
para receber esse aluno com necessidades educacionais especiais? O 
professor está qualificado para atender esse aluno? Acreditamos ser inevitável 
a inclusão social e para que ela aconteça, a sociedade precisa adaptar se aos 
portadores de necessidades especiais. Portadores ainda são vistos em nossa 
sociedade como “anormais”, embora muitos segmentos de nossa sociedade 
preguem a igualdade, estamos longe de alcançá-la, pois vemos no dia á dia, 
que a sociedade está impregnada de preconceitos. 

O objetivo geral desse estudo será Investigar como o psicopedagogo 
pode contribuir no processo de inclusão dos portadores de necessidades 
especiais na rede de ensino público do estado do Rio de Janeiro. Temos como 
objetivos específicos verificar como são atendidas as necessidades dos 
portadores de síndrome de Down na rede de ensino público, Esclarecer as 
características da síndrome de Down e mostrar baseado na legislação, direitos 
adquiridos pelos portadores de necessidades especiais. Apresentar proposta 
de inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e ainda definir a 
importância do psicopedagogo nesse processo de inclusão.  

 Psicopedagogo assume um papel fundamental para que ocorra o 
processo de inclusão, promovendo mudança de postura em relação à 
deficiência, mostrando que cada aluno é único e apresenta necessidades de 
aprendizagens diferentes, independente de ser portador de necessidades 
educacionais ou não. Prevenindo ou intervindo nesse processo de 
aprendizagem.  Celebrando a diversidade e valorizando as diferenças. 

 No processo de inclusão, muitos professores admitem não estarem 
preparados para receber o portador de necessidades educacionais especiais. A 
formação profissional, a qualificação é necessária para todos que querem 
desenvolver um trabalho que faça a diferença. Assim, acreditamos que o 
psicopedagogo pode contribuir de maneira efetiva, tanto no auxílio ao professor 
ajudando o a entender melhor o seu aluno e assim promover a aprendizagem, 
quanto no atendimento ao aluno, uma vez que é um especialista em 
aprendizagem e pode reconhecer, prevenir e tratar . 
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CAPÍTULO I 

INCLUSÃO SOCIAL 
 

1.1- O Que é Inclusão?  

É relevante esclarecer a diferença entre os termos integração e inclusão. 

Segundo Sassaki (1997), no sistema de integração o aluno pode ser inserido, 

desde que consiga se adaptar à escola. E no sistema de inclusão a escola é 

que deve se adaptar ao aluno, buscando as respostas educacionais para as 

necessidades específicas de cada um. Percebe-se que na integração a 

inserção é parcial e na inclusão a inserção é total. 

A história da educação especial tem inicio com a fundação do Instituto 

dos Meninos Cegos , em 1948, por D.Pedro II. O direito a educação comum foi 

conquistado pela pessoa deficiente e consta na “Declaração de Educação para 

todos”, aprovada pela ONU, em 1990. A UNESCO registrou na Declaração de 

Salamanca (1994), o conceito de “inclusão” no campo da educação comum. A 

LDB dedicou um capítulo especial a educação especial, lei 9394/96, nela o 

portador de necessidades especiais deverá ser aceito preferencialmente nas 

redes de ensino público. 

A constituição de 1988, que no seu artigo 203 estabelece que “a 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de 

contribuição a seguridade social”, e ainda em seu capítulo VII, artigo 227 diz 

que “ È dever da família , da sociedade, e do estado assegurar á criança e ao 

adolescente com absoluta prioridade , o direito à (...) educação(...) a criança . A 

constituição do Estado do rio de Janeiro,em seu artigo 305, estabelece que o “ 

dever do estado e dos municípios com a educação será efetivado mediante: 

(...), e que em seu inciso IV, determina o “ (...) atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiências e ensino profissionalizantes na 

rede regular de ensino, quando necessário, por professores de educação 

especial. 
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Percebemos, que apesar de leis, decretos documentos internacionais, 

que definem a educação do portador de necessidades no ensino regular, ainda 

existem barreiras a serem vencidas para que haja inclusão. Precisamos mudar 

esse aspecto que durante muito tempo no passado, acompanhou as crianças 

com deficiência, elas eram tratadas como doentes que precisavam de 

atendimento médico e não de educação.  A escola, hoje, cumpre o que 

determina a lei e aceita o portador, mas não está preparada para recebê-lo. O 

professor não está qualificado para um atendimento especializado e precisa ser 

capacitado para só assim promover uma educação de qualidade. 

A classe dominante nunca se interessou em criar políticas que 

facilitassem a classe dominada, as desigualdades sociais existem em todos os 

segmentos da sociedade. E de acordo com Paro (2003), cabe aos profissionais 

da educação, buscarem sua capacitação rompendo as barreiras e dificuldades, 

informando-se, ampliando seus conhecimentos, possibilitando assim a inclusão 

em toda a sociedade, pois só com interesse e compromisso a realidade se 

transformará e a exclusão será vencida. 

De acordo com MAZZOTA (2005), a inclusão da “educação especial” no 

sistema educacional ocorreu somente no final dos anos cinqüenta e início da 

década de sessenta do século XX, nessa época havia quarenta instituições de 

ensino regular, que prestavam algum tipo de atendimento escolar especial aos 

deficientes mentais e três instituições especializadas que também atendiam a 

deficientes mentais e outros deficientes. Dentre as onze instituições 

especializadas destacamos: A Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de 

Janeiro, criada em 1948 para atender doentes mentais, A Escola Estadual 

Instituto Pestalozzi, especializada em deficientes auditivos e mentais criada em 

1935 por influência dos trabalhos de Helena Antipoff, e a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE do Rio de Janeiro fundada em 1954. 
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A educação especial é considerada a educação de pessoas com 

deficiência, que podem ser mental, visual, auditiva, motora, física, múltipla ou 

decorrente de distúrbios invasivos do desenvolvimento, além das pessoas 

super dotadas que também integram o alunado da educação especial. 

A história da educação para pessoas com deficiência teve várias fases: 

exclusão, segregação, integração e inclusão. Na fase da exclusão eram 

ignorados pela sociedade. Na fase da segregação eram excluídos pela família 

e pela sociedade, viviam em instituições pela vida inteira. Na fase da 

integração surgiram às classes especiais dentro de escolas comuns, e 

finalmente, a fase da inclusão na qual, de acordo com Mantoam (apud Sassaki, 

1997), o termo integração é abandonado uma vez que o objetivo é incluir o 

aluno ou grupo de alunos que já foram excluídos anteriormente. 

O que podemos perceber ao visitar instituições de ensino, é que o aluno, 

é que tem que se adaptar a estrutura física da escola, isso só dificulta o 

processo de inclusão. Para que o aluno seja incluído de fato no sistema escolar 

é necessário que se criem políticas públicas que dêem condições para o aluno 

portador, e para isso as escolas não devem resistir às mudanças, e sim, rever 

o seu papel, valorizando as diferenças e estimulando, para que a partir de uma 

ação educativa, possamos caminhar para a inclusão social. Pacheco (ano), 

coloca isso com muita propriedade “A inclusão é algo que estamos 

constantemente trabalhando para alcançar e para manter“ 

 

1.2 - Inclusão e Mercado de Trabalho 

O ser humano trabalha porque precisa do dinheiro e também porque 

isso lhe traz dignidade e o valoriza como pessoa. Excluir o portador do 

mercado de trabalho é antes de tudo desvalorizar a contribuição que ele pode 

dar. Se ele está qualificado, não é justo que seja discriminado por suas 

diferenças.  
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E de acordo com Sassaki (1999), ao longo da história, houve 

experiências positivas em várias empresas com a inclusão de deficientes. Hoje 

pode se dizer que algumas empresas abrem espaços para os deficientes, 

desde que eles estejam capacitados. Não se trata apenas de cumprir a lei e 

sim de inserir no mercado de trabalho, alguém que está capacitado. 

Atualmente, podemos dizer que houve progressos em relação à 

inclusão, pois no passado empregar o portador de deficiência era considerado 

exploração. Atualmente as principais barreiras encontradas pelos deficientes 

são: a falta de escolaridade, a falta de meios de transporte, e o apoio das 

próprias  famílias. Por isso cremos que tem que haver uma transformação na 

sociedade, que a partir de informações sobre o que é ser deficiente, suas 

potencialidades e suas limitações, ela se sensibilize e se adapte para receber o 

portador, pois a falta de informação é um obstáculo à inclusão  e uma 

sociedade bem informada, jamais excluirá a pessoa capaz, pois ela tem muito 

a contribuir para o crescimento do país.  

 

1.3 Lazer e Recreação 

De acordo com Sassaki (1997), aqui está um conjunto de áreas que no 

tocante à pessoa com deficiência, tem ficado a margem da corrente principal 

da sociedade. Entre as décadas de 50 e 60, iniciaram-se programas de lazer e 

recreação para os pacientes dentro das instituições, nessa época, lazer e 

recreação não tinham importância. Hoje sabe se que influencia no processo de 

reabilitação, de acordo com estudos realizados nos anos 80 por Robertson & 

Brown (apud Sassaki, 1997). 

Atualmente, observamos as mesmas dificuldades enfrentadas no 

passado pelo portador, pois se ele tentar sair de casa para ir ao cinema teatro 

ou restaurante, perceberá que não possui as mesmas oportunidades que as 

outras pessoas, pois os obstáculos são muitos.  
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Esses obstáculos impedem o acesso e a permanência do portador de 

necessidades especiais não apenas na escola, pois com todas essas barreiras 

não consegue exercer o seu direito de ir e vir. 

 

1.4- Superando Barreiras para Inclusão 

As barreiras arquitetônicas na escola ou para se 
chegar a ela têm sido um dos grandes obstáculos 
a serem superados pelos portadores de 
necessidades especiais, pois há ineficiência ou 
inexistência de meios de transportes adaptados, 
falta esteiras rolantes, rampas ou elevadores que 
facilitem sua entrada na escola; falta sinalização 
informativa; as superfícies são irregulares, com 
desníveis e derrapantes; as portas têm dimensões 
que dificultam ou impedem sua abertura e 
movimentação; os sanitários são inadequados, 
sem barras de apoio ou bacias sanitárias e 
lavatórios acessíveis; mobiliário escolar 
inadequado ás necessidades dos usuários.  
(Carvalho, 2000, p 59)    

    

Sabemos que existem barreiras a serem removidas e elas de acordo com 

Carvalho (2000), são principalmente de acessibilidade física, entre elas os 

transportes inadequados, faltas de rampas que facilitem o cesso a cadeiras de 

rodas, sanitários inadequados. Compreendemos que para eliminar esses 

obstáculos são necessários recursos, às vezes nem sempre disponíveis na 

escola, mais acreditamos que podemos transformar essas barreiras com boa 

vontade. Não existe outra maneira de resolver uma dificuldade sem enfrentá-la, 

sem tentar resolvê-la. Precisamos criar alternativas que facilitem o acesso e 

também a permanência do portador necessidades educacionais especiais.  

Outra barreira a ser vencida é o preconceito, esse aspecto precisa ser 

superado, pois a sociedade se acostumou a um padrão de beleza imposto pela 

mídia e quem difere dele é considerado anormal.   Precisamos garantir 

acessibilidade a todos, pois sabemos que não só os portadores sonham com a 

inclusão.  
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Segundo Carvalho (2000), outros grupos em situações de desvantagem 

também, entre eles estão os adolescentes que abandonam a escola para 

trabalhar, meninos e meninas de rua, prostitutas, negros, populações nômades, 

desempregados, pobres, confirmando seu pensamento, Sassaki (1999), afirma 

que ainda hoje no Brasil há exclusão e segregação em várias partes do país. 

 Acreditamos na construção de uma sociedade inclusiva e para isso 

todos devem ter oportunidades iguais, é importante não só a implementação de 

políticas públicas que acabem com essas diferenças, mas também que o ser 

humano seja respeitado, afinal o mundo é marcado pelas diferenças. 
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CAPÍTULO II 

SINDROME DE DOWN 
 

Começa no século XX a história oficial da síndrome de Down. Naquela 

época não havia uma classificação pra todos os tipos de deficiência e eles 

eram tratados e medicados da mesma maneira. Até que em 1986, o cientista 

inglês John Langdon fez uma observação interessante, contrariando todas as 

crenças da época. Ele questionou porque algumas crianças, mesmo sendo 

filhas de pais europeus eram tão parecidas entre si e tinham traços da 

população da raça mongólica, principalmente pela inclinação das pálpebras, 

similares a dos asiáticos. A descrição mais precisa que o pesquisador fez na 

época sobre a população, foi esta:” o cabelo não é preto, como acontece com o 

povo mongol, mas sim de uma cor amarronzada, além de serem ralos e lisos. A 

face é achatada e larga, os olhos são oblíquos e o nariz é . Estas crianças têm 

uma considerável capacidade de imitar”. 

Segundo Siegfried (apud WERNECK, 1995, p 57), outros cientistas 

notaram essas diferenças, mas John Langdon foi o primeiro a registrar e 

reconhecer que estavam diante de um grupo diferente de pessoas. Além disso, 

do que erroneamente considerava uma doença, fez uma descrição física e 

clínica tão completa que é válida até hoje. 

 Durante décadas foram pesquisadas as causas, acreditava se que 

infecções, sífilis, casamentos consangüíneos, tentativas de abortos, raios-X 

poderiam ser as possíveis causas. Somente no século XX, através de estudos 

dos cromossomos, o cientista francês Jerome Lejeune descobriu em 1958, a 

verdadeira causa da síndrome de Down. 

De acordo com Werneck (1993), “... ao estudar os cromossomos das 

pessoas, percebeu que ao invés de terem 46 cromossomos por célula 

agrupados em 23 pares, tinham 47, ou seja, um cromossomo a mais”.  

Continuando com suas pesquisas ele descobriu que este cromossomo 

extra era justamente no par 21, que em vez e dois passava a ter três 

cromossomos.  
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Por isso, a síndrome de Down é também conhecida como trissomia 21. 

É um acidente genético que pode acontecer com qualquer casal de qualquer 

idade. O termo Síndrome de Down foi uma homenagem de Lejeune ao médico 

inglês, John Langdon Down que há quase 130 anos chamou a atenção da 

sociedade para esse grupo de pessoas. O significado da palavra síndrome 

quer dizer conjunto de sinais e de sintomas que caracterizam um determinado 

quadro clínico. A deficiência mental é um dos sintomas no caso da síndrome de 

Down. 

      

2.2 - Tipos da Síndrome  

Trissomia simples. 

No cariótipo se claramente a trissomia: os dois cromossomos (da mãe 

e do pai), formando o par 21 e o terceiro, extra, causador da síndrome. A 

ciência não descarta a possibilidade de uma razão biológica ser responsável 

por esse erro celular, apesar de não ter conseguido provar que fatores podem 

interferir na multiplicação do embrião. 

Trissomia por translocação                                                     

Também visto como acidente genético neste tipo de síndrome o 

cromossomo par 21 fica grudado em outro cromossomo. A criança que têm 

trissomia por translocação não é diferente da que tem trissomia simples. 

Mosaicismo 

Ao contrário dos outros tipos em que todas as células são trissômicas, 

neste caso o indivíduo possui células normais e células trissômicas. 

 

2.2- Causas da síndrome de Down. 

  De acordo com Werneck (1995), “A maioria das pessoas acredita que é 

a idade materna é a única variável bem definida capaz de influenciar no 

nascimento de um filho com síndrome de Down”.  
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Isso porque a célula reprodutora feminina tem a idade exata da mulher e ao 

envelhecer, seus óvulos envelhecem também, dando margem a maior 

ocorrência de fetos mal formados. Ainda segundo a autora, nascem oito mil 

bebês com síndrome de Down a cada ano e a maioria em mães com menos de 

trinta anos. Pode parecer contraditório mais a justificativa é que as mulheres 

mais jovens procriam mais freqüentemente. 

As células reprodutoras masculinas (espermatozóides), ao contrário 

das células femininas se renovam a cada setenta e duas horas. Logo, não 

deveriam envelhecer, mas alguns pesquisadores ainda de acordo com 

Werneck (1995) observaram que a trissomia pode ter origem no cromossomo 

do pai e não no da mãe. Outros estudos, alterações hormonais na mãe, 

existem evidências, que mulheres com disfunção tireoidiana têm mais bebês 

com síndrome de Down do que outras. Em relação à má formação devido ao 

raios-X e outras formas de radiação, pesquisadores já descartaram essa 

hipótese, pois eles perceberam que não houve aumento na incidência de 

pessoas com síndrome de Down, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki 

quando em 1945 toda a população foi exposta a altos níveis de radiação. 

 

2.3- Características da síndrome de Down. 

Costumam nascer menores e mais leves que os outros bebês, São 

bochechudos devido à rigidez muscular, tem olhos amendoados, excesso de 

pele nos cantos dos olhos. Os braços e pernas são curtos, as orelhas e o nariz 

são pequenos, as mãos são menores e gordas, com a palma atravessada por 

uma única prega transversa. O retardo mental nem sempre é observado de 

imediato, a partir dos seis meses de idade pode ser notado.  

Sem dúvida a maior limitação de uma criança com síndrome de Down 

é o raciocínio abstrato. Hoje nos países desenvolvidos, onde o estado assume 

os ônus com a saúde e a estimulação desses indivíduos, essa expectativa é 

muito positiva na área da educação.  
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Os adultos com síndrome de Down sentem dificuldade de lidar com a 

realidade de forma independente e alguns deles na puberdade se isolam e 

começam a apresentar distúrbios como falar sozinho. Apesar de ter mudado 

bastante a situação da pessoa com esta síndrome percebemos que 

oportunidades maiores para sua integração favorecerão seu desenvolvimento. 

 

2.4 Diagnóstico  

De acordo com Casarim (apud WERNECK, 1995, p 118), existem 

divergências entre médicos e psicólogos sobre forma e à hora de se comunicar 

o diagnóstico. Os médicos acreditam que deve se estabelecer uma relação de 

vínculo entre o bebê e a família para que essa relação não fique prejudicada. 

Num aspecto todos concordam, os pais devem ser comunicados o mais cedo 

possível pra não alimentar fantasias em relação ao filho. Ao nascimento de um 

bebê com síndrome de Down traz mudanças na vida do casal que idealizou 

sua chegada.  

O diagnóstico traz uma realidade que a princípio é muito doloroso. E as 

famílias reagem de modo diferente, a família de pode aquisitivo maior sabe que 

pode dar tratamento médico adequado, mas parece ter vergonha enquanto que 

a família mais humilde embora receba o diagnóstico com mais naturalidade, 

mesmo percebendo que enfrentará muitas dificuldades.  

Depoimentos de mães de filhos com síndrome de Down relatam que a 

maneira como o médico dá a notícia, pode tranqüilizar os pais e sensibilizar 

para que eles não lamentem a deficiência do filho. A família deve tratar o bebê 

com naturalidade evitando super proteger e explicar para os irmãos que o bebê 

aprenderá tudo, só que um pouco mais devagar e que a síndrome de Down é 

apenas um atraso no desenvolvimento, tanto nas funções motoras do corpo 

como nas funções mentais, mais que ele conseguirá só que num tempo 

diferente. 
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Confirmado o diagnóstico, o pediatra indicará os exames e não 

encontrando nenhuma anomalia grave pode se iniciar a estimulação do bebê. 

Esse trabalho de estimulação não encontramos no Brasil, no serviço público, 

mas existem instituições e clínicas de reabilitação como a APAE e a Pestalozzi. 

De acordo com Mustacchi (apud WERNECK, p 12), toda criança com 

ou sem retardo mental, precisa de estímulos para aprender a se arrastar, 

sentar, andar, falar, o trabalho de estimulação é muito importante e o adulto faz 

isso sem se dar conta. Mustacchi afirma que o importante é que a estimulação 

seja feita com carinho, pois de nada adianta a estimulação feita sem prazer e 

ela pode ser feita por qualquer membro da família. Na estimulação do bebê 

atuam o fisioterapeuta e o fonoaudiólogo, a fisioterapia atua como facilitadora e 

estimuladora das reações corporais e posturais no desenvolvimento das etapas 

consideradas normais do bebê e a fonoaudiologia na construção da linguagem 

verbal e não verbal, seguindo as etapas do desenvolvimento e de sua interação 

com o meio. 

 

2.5- Problemas de saúde mais comuns em Síndrome de Down. 

De acordo com CASARIN, (apud WERNECK, p.132), grande parte das 

pessoas que têm trissomia 21 desenvolve uma doença conhecida como 

doença de Alzheimer, que causa um comprometimento mental progressivo 

(perda de idéia, de espaço e de tempo). Esta doença atinge cerca de um 

milhão de americanos normais por volta de seus cinqüenta anos, época que 

estão no auge de sua capacidade produtiva. 

Como os Estados Unidos vem gastando milhões de dólares na 

possibilidade de cura desta doença acredita-se que os indivíduos com 

síndrome de down possam se beneficiar bastante desses resultados, 

aumentando assim sua expectativa de vida. A doença de Alzheimer atinge 

cerca de trinta por cento dos adultos que têm Síndrome de Down.  
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As estatísticas registram um número maior de casos de Síndrome de 

Down em famílias nas quais existam pessoas com doença de Alzheimer do que 

em outras, situação que vem merecendo a atenção de especialistas 

interessados em entender o porquê desta relação. 

Outras doenças relacionadas ao aparelho nervoso central comum 

em pessoas com trissomia 21 são: calcificação da ganglia basal (que apresenta 

sintomas como síndromes convulsivas, com degeneração) e epilepsia (entre 

cinco e dez por cento). 

Também a anatomia do cérebro da pessoa com síndrome de Down 

é diferente. Há uma redução no volume de cerca de três por cento quando 

comparada com a população normal. Esta diminuição está relacionada ao 

tamanho dos lobos (região do cérebro), neste caso pequeno. As maiores 

alterações são observadas nos lobos que ficam na fronte (testa) e na área 

posterior correspondente, acima da nuca. Além  do número de neurônios-célula 

do sistema nervoso central ser menor, também são imaturos em relação á 

população em geral. Conclui-se então, que estas diferenças anatômicas e 

conseqüentemente funcionais, estão diretamente ligadas ao comprometimento 

intelectual. 

De acordo com WERNECK, 1995, cerca de 48% dos casos 

apresenta cardioscopia congênitas operáveis, o que quase sempre acontece 

nos dois primeiros anos de vida. Há alguns casos de estreitamento duodenal, 

que podem ocasionar obstruções ou suboclusões intestinais. Distúrbios do 

aparelho digestivo ocorrem em 12% dos casos, que se graves, exigem 

correção cirúrgica imediata. Devido a hipotômia muscular ( o intestino é um 

músculo liso ) são comuns relatos de constipação intestinal, controlável com 

uma alimentação rica em fibras, que os auxilia na prevenção da obesidade e  

nos primeiros anos de vida está em torno de dez por cento. Nos meninos, 

percebe-se que o pênis é relativamente pequeno, sendo o saco escrotal pouco 

desenvolvido. Há relato de tumores nos testículos com uma freqüência um 

pouco acima da estatística populacional e, provavelmente, está associada à 

não descida dos testículos para a bolsa escrotal.  
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Muitos têm predisposição a infecções no aparelho respiratório ( 

casos de sinusite são freqüentes nos primeiros anos de vida ). Por outro lado, a 

incidência de asma brônquica é rara. Isto se deve a hipotômia muscular 

característica da trissomia 21, já que a asma brônquica há constrição dos 

brônquios. Outra doença que pode estar associada á síndrome é a 

mucovicidose (fibrose cística), que se manifesta numa associação múltipla de 

processos alérgicos e surtos de diarréia. 

Em geral a pele apresenta-se áspera e seca, sujeita a freqüentes 

dermatites-infecções inter-relacionadas com deficiências vitamínicas, 

principalmente do grupo A. Outro achado mais freqüente e o vitiligo (doença 

que deixa a pele irritada, com manchas mais escuras e outras mais claras), 

provavelmente relacionadas com a imunodeficiência. 

Em função da grande predisposição a infecções, o bebê com 

síndrome de Down, tem um calendário oficial de vacinas, deve ser completada 

com a vacina anti-pneumocóccica (depois do primeiro ano de vida) e a anti-

influenzae (no primeiro ano de vida dependendo da saúde do bebê, pois estes 

agentes (pneumococo e haemophylus influenzae) são responsáveis por grande 

parte das internações hospitalares de crianças com síndrome de down. 

Estima se que 70% tenham miopia e 50% estrabismo. Alguns bebês 

nascem com cataratas congênitas, removidas cirurgicamente logo após o 

nascimento. Com o auxílio de óculos podem ter visão normal. As chamadas 

manchas brushfield, que acarretam de 85 a 90% dos pacientes com síndrome 

de down, são escuras, podem ter tamanho variável e se localizam na íris, 

sendo mais bem evidenciadas nos olhos claros. 

É preciso atenção com o índice de cáries e de doenças de gengiva. 

A maioria destas crianças usa aparelhos ortodônticos, em função de terem 

alinhamento dentário deficiente. Além da ausência de alguns dentes, eles 

costumam serem pequenos, com erupção tardia, suas extremidades são 

encurtadas, de modo que mãos e pés têm aparência alargada e 

plana(normalmente têm pés chatos).  
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Apresentam ainda, frouxidão de ligamentos que também origina problemas nos 

pés, nos joelhos e nos quadris. 
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CAPÍTULO 3 

PSICOPEDAGOGIA 
 

3.1- Fundamentos da Psicopedagogia 

A Psicopedagogia existe no Brasil aproximadamente há trinta anos e 

têm como objeto de estudo a aprendizagem humana, ela nasce da 

necessidade de se compreender melhor o processo de aprendizagem e buscar 

alternativas para que ela aconteça. Assim a psicopedagogia estuda as causas 

do não aprender, a dificuldade que o ser humano encontra no ato de aprender. 

Baseia se em três teorias: Psicanálise (Freud), Psicologia Genética (Jean 

Piaget) e Psicologia Social (Pichon Riviére). Encontramos no novo dicionário 

Aurélio, a seguinte definição para o termo psicopedagogia “Aplicação da 

psicologia experimental a pedagogia”. A Psicopedagogia busca em 

conhecimentos em outras áreas (a filosofia, a neurologia, a sociologia, a 

linguìstica e a psicanálise), não apenas na psicologia e pedagogia.  Autores 

que tratam desse tema enfatizam seu caráter interdisciplinar, por isso 

concordamos com Bossa 2007, quando ela coloca que não resta outra 

alternativa, senão, abandonarmos a idéia de tratar a psicopedagogia, apenas 

como aplicação da psicologia à pedagogia. 

 

3.2.1 Dificuldades de aprendizagem 

De acordo com Porto 2006, podemos dizer que aprendizagem é adquirir 

conhecimentos de algo desconhecido, para a psicopedagogia a aprendizagem 

está ligada a ao ser humano. Para o profissional da área educacional as 

dificuldades de aprendizagem são um grande desafio a ser superado, pois as 

pesquisas mostram que o fracasso escolar nas escolas públicas tem feito com 

que o aluno abandone a escola. Também podemos observar que um grande 

número de alunos com problemas de ordem emocional, social e afetivo que 

acabam por interferir no processo de aprendizado.  
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Segundo a autora, para se compreender melhor o não aprender do 

aluno é importante que se analise outro aspectos a partir da perspectiva da 

sociedade, da escola e do aluno. Considerando o aluno que vêm de uma 

classe social menos favorecida não terá as mesmas oportunidades para a 

construção do conhecimento e desenvolvimento da linguagem que um aluno de 

classe social privilegiada. Na escola o sistema de ensino que reflete sempre a 

sociedade na qual está inserido, fazendo com que o aluno absorva esses 

conhecimentos dependendo, da maneira como foram passadas essas 

informações. De acordo com Weiss (2008), “È preciso que o professor 

competente e valorizado encontre o prazer de ensinar para que possibilite o 

prazer de aprender”, pois um ensino de má qualidade não o estimulará e 

dificultará o acesso a construção do conhecimento.  

Também é preciso estar atento para o aluno e suas condições internas 

de aprendizagem, sua história pessoal e familiar o que para a escola é uma 

das maiores causas do fracasso escolar. No entanto, Weiss afirma que esse 

fracasso é causado por uma conjunção de fatores internos interligados que 

impedem o bom desempenho do aluno em sala de aula. 

 

3.2.2 - A Formação do Psicopedagogo.  

De acordo com Bossa, 2997, podemos dizer no Brasil, a psicopedagogia 

não é vista legalmente como profissão, embora haja um reconhecimento de 

sua importância, por parte da sociedade. A psicopedagogia é uma 

especialização, pois no Brasil não há cursos de graduação nessa área, e os 

cursos são feitos em instituições públicas ou privadas, não havendo uma 

obrigatoriedade de estágio para os alunos deste curso. Ao concluir o curso de 

psicopedagogia o especialista deverá se aprofundar mais em conhecer outras 

áreas para melhor construir novos conhecimentos. Bossa (2007) nos orienta 

nesse sentido dizendo que esse profissional deve saber a importância da 

formação contínua. 
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A respeito da regulamentação do profissional, citaremos pontos 

importantes que constam no artigo de Scoz e colaboradores 1998 (apud 

BOSSA, p 63). Nele são relatadas as inúmeras reuniões da ABPp (Associação 

Brasileira de Psicopedagogia ), órgão de classe dos profissionais de 

psicopedagogia, para discutir temas importantes referentes a tema do campo 

de trabalho do psicopedagogo. Ainda de acordo com esse artigo, em 1988 

começou a se definir a necessidade da regulamentação, com a orientação da 

deputada estadual Guiomar Namo de Melo, que deu orientações sobre a 

elaboração de um documento, com o perfil do psicopedagogo. Esse documento 

serviu para embasar o currículo de inúmeros cursos de formação de 

psicopedagogia. 

Em 1994, a ABPp reconhece o aumento de profissionais em 

psicopedagogia, devido a necessidade diante dos problemas de aprendizagem. 

Embora ainda não esteja regulamentada, a situação atual favorece essa 

regulamentação, pois existe a necessidade de um profissional com o perfil do 

psicopedagogo que atue, visando sanar os problemas de aprendizagem e 

deficiência no âmbito escolar. 

 

3.3 Psicopedagogia Institucional e Clínica. 

O reconhecimento da psicopedagogia foi inicialmente por sua 

intervenção clínica. Hoje toda a comunidade escolar foca na prevenção da 

dificuldade de aprendizagem para reduzir o fracasso escolar. De acordo com 

Porto 2007, o psicopedagogo atua como mediador entre o sujeito e a sua 

história (que lhe causou a dificuldade de aprender). 

O trabalho clínico do psicopedagogo se completa com a relação 

entre sujeito e sua história pessoal e seu modelo de aprendizagem. Enquanto 

que o trabalho preventivo pretende evitar os problemas de aprendizagem. Para 

isso ele investiga a instituição, seus processos didáticos e metodológicos para 

detectar possíveis problemas e intervir para que a instituição se reestruture.  
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A intervenção psicopedagógica pode ser curativa ou preventiva, 

quando preventiva o papel do profissional é detectar problemas no processo de 

aprendizagem. Quando curativa a dificuldade já está instalada, é necessário o 

processo de intervenção. De acordo com Bossa (2007), a Psicopedagogia  

Clínica procura de forma global e integrada compreender  os processos 

cognitivos, emocionais, sociais, culturais orgânicos e pedagógicos que 

interferem na aprendizagem e a Psicopedagogia Institucional se  compromete 

com a melhoria na qualidade  de ensino  seja diretamente com o aluno ou 

assessorando na reestrutura da atuação da própria instituição,  encaminhando 

alunos para outros profissionais.  Tanto na institucional como na clínica há um 

olhar investigativo, pois a psicopedagogia baseia se na observação. 

Acreditamos ser relevante citarmos conceitos dos teóricos que contribuíram 

para o estudo da psicopedagogia: 

3.3.1- Jean Piaget  

Apresentou uma visão interacionista, mostrando a criança e o 

homem num processo ativo de interação. Para ele a adaptação a realidade 

depende do conhecimento e do estado de equilíbrio interno. Segundo ele 

herdamos a inteligência que amadurece na interação com o meio ambiente 

(hereditariedade). O meio físico faz a criança romper o equilíbrio diante de 

questões possibilitando uma nova forma de adaptação. Assimilação refere se a 

tentar solucionar determinada situação com uma estrutura mental já formada, 

um novo elemento ou situação será assimilado a um sistema já pronto. Quando 

o sujeito tenta de outra forma modificando as estruturas antigas, Piaget chama 

de Acomodação. Períodos de desenvolvimento segundo Piaget: Sensório 

Motor (0 á 24 meses), nesta fase seu aprendizado está vinculado ao 

desenvolvimento de seu controle motor. Pré Operacional (2 á 7 anos), nesta 

fase acontece a descoberta dos símbolos, descoberta da linguagem. È a fase 

dos porquês, egocentrismo infantil, fala sozinha ou com brinquedos.  

Operações Concretas (7,11,12 anos), nesta fase consegue interiorizar a ação, 

estabelece relação entre coisa, capacidade de realizar a classificação de 

objetos, capacidade de reflexão, superação do egocentrismo.  
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Operações Formais (12 anos em diante) Aqui as alterações ocorridas estarão 

presente na vida adulta, entende conceitos abstratos como amor, justiça e 

cidadania. 

3.3.2 - Pichon Riviére 

Sua teoria “Teoria dos três D” (Depositante, Depositado e Depositário), 

onde o aluno seria o depositante, o conteúdo o depositado e o professor o 

depositário e esta relação envolve afetividade e conflitos. Para ele a cultura do 

aluno influencia como resistência para aprender, pois ele pensa que ao 

aprender se tornará diferente e se distanciará dos seus iguais. Em sua teoria, o 

sujeito é o autor de sua aprendizagem, apropriando se de sua realidade e 

identidade construída historicamente. Possui também um conceito para melhor 

entender a aprendizagem (ECRO), esquema conceitual e operativo, nele é 

necessário que haja vínculo (um sujeito, um  objeto e a relação entre ambos). 

Sua teoria foi muito utilizada no campo da doença mental, mas pode ser 

utilizada pelo professor que ao se apropriar desse conhecimento e melhor 

entender as relações que esse aluno desenvolve com sua família, seus 

colegas, percebe que tipo de vínculo ele consegue manter. Essa é uma 

contribuição importante para a psicopedagogia, pois o professor pode utilizar o 

vínculo afetivo como aliado. 

3.3.3 - Freud 

Freud destacou-se por ter descoberto um tipo de paralisia cerebral. 

Durante 10 anos trabalhou sozinho no desenvolvimento da psicanálise. 

Enfrentou hostilidades por causa de suas idéias, principalmente por parte dos 

cientistas que faziam de tudo para desmoralizá-lo. Defendia a idéia de que o 

sujeito não nasce pronto e que o desenvolvimento não se forma aleatório.  

Segundo Freud na fase Oral (desde o nascimento até o desmame), esta fase é 

vinculada a recepção dos alimentos, é a excitação da mucosa dos lábios e da 

cavidade bucal, nela o bebê que se alimenta retira do ato de sugar um prazer a 

mais. Na fase Anal (2 á 4 anos),fase centrada na eliminação das fezes(valor 

simbólico), importância de dar e receber,expulsão e retenção. 
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Nesta fase imita o adulto em frases e gestos. E na fase Fálica, a 

descoberta que nem todos têm pênis. A criança reage primeiro rejeitando, 

depois procurando explicação, pensa que nas mulheres a castração foi uma 

punição. Na menina essa castração surge com a inveja do pênis e 

ressentimento porque sua mãe não lhe deu um pênis, o que será compensado 

com desejo de ter um filho. Apesar dessas áreas não terem surgido com o 

objetivo de resolver o problema de aprendizagem, elas nos ajudam a refletir e 

melhorar nossa atuação. Recorremos a cada uma delas para nos auxiliar 

quando precisamos de elementos conceituais de outros corpos teóricos.  

Assim a psicopedagogia ainda têm seu corpo teórico em construção, e, 

Bossa (2007), afirma que “A cada dia surgem novas idéias, novas situações e 

mais transformação: o psicopedagogo então transforma a teoria, e, por sua vez 

a teoria o transforma”. 
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CAPÍTULO IV 

A IMPORTÂNCIA DO PSICOPEDAGOGO NA INCLUSÃO DOS 

PORTADORES DE SÍNDROME DE DOWN NA REDE PÚBLICA 

DO RIO DE JANEIRO 

 

4.1 - Psicopedagogia e inclusão 

Acreditamos ser difícil afirmar que a inclusão ocorre plenamente na rede 

de ensino publico, pois como inclusão se entende que o indivíduo seja aceito 

nas suas diferenças e para que ela aconteça à escola precisa estar preparada 

para recebê-lo, não apenas na estrutura física, mas também com materiais 

pedagógicos adequados e principalmente com professores qualificados para 

trabalhar com diferentes formas de aprender, pois estará trabalhando com em 

sala de aula com um grupo heterogêneo. Quando ressaltamos as dificuldades 

encontradas no processo de inclusão, e colocamos como um dos aspectos 

principais a qualificação do professor, não queremos em momento nenhum 

desvalorizar nem culpar o professor, pois sabemos que existem aspectos a 

serem considerados nesse processo.  

Apenas, por acreditar que havendo comprometimento com o trabalho a 

ser desenvolvido, o profissional de educação deve ter compromisso em se 

aperfeiçoar, pois assim caminharemos para a inclusão não apenas na teoria. 

Acreditamos que o psicopedagogo seja de extrema relevância, neste 

contexto, pois contribuirá para a educação do ensino público, aumentando as 

possibilidades de inclusão, uma vez que ele possui um olhar diferente diante 

das dificuldades e deficiências. No caso dos portadores da síndrome de Down 

essa postura e o conhecimento da deficiência, favorecem esse acesso e 

permanência do aluno na rede de ensino público.  

A psicopedagogia não se preocupa em ressaltar as limitações que a criança 

possui e sim com as habilidades que ela poderá desenvolver.  
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Hoje a atuação do psicopedagogo pode contribuir no desenvolvimento dos 

alunos sendo eles especiais ou não. 

Existem inúmeras leis, portarias, decretos que favorecem o processo 

de inclusão, mas para que deixe de ser considerada uma utopia é necessário 

que cada profissional respeite o seu trabalho e o desenvolva com 

responsabilidade e comprometimento.  

O psicopedagogo compreende e ressalta que um dos fatores que 

contribuem significativamente para o diferenciamento entre estes sujeitos é o 

programa de estimulação precoce a que são submetidos enquanto bebês, e o 

de educação, fonoaudiologia e acompanhamento psicopedagógica, 

extraclasse, durante uma parte da vida. Através destes programas alguns 

países têm conseguido com que o sujeito portador da Síndrome de Down leve 

uma vida normal, podendo vir a trabalhar, casar e ter uma autonomia parcial. 

Alguns estudiosos defendem a importância, desde cedo, da utilização de 

tratamentos baseados em técnicas adequadas, proporcionando uma boa 

qualidade de vida com condições de trabalho e oportunidades criativas de 

desempenho.  A medicina atual se vê impossibilitada de dar uma solução eficaz 

às limitações ou incapacidades da criança portadora de Síndrome de Down. 

Como decorrência, sabemos que o portador da Síndrome de Down tem apenas 

um ritmo de aprendizagem mais lento, embora as etapas ultrapassadas sejam 

as mesmas de uma criança “normal”.  

Pois dentro dos limites impostos por sua condição genética há uma gama de 

variantes físicas e intelectuais a serem descobertas. Se as habilidades 

intelectuais do aluno portador da Síndrome de Down foram subestimadas no 

passado, estudos recentes indicam que muitas destas crianças necessitam 

apenas de um bom programa de acompanhamento para explicitar todo o seu 

potencial, ainda desconhecido, sendo, portanto, de grande importância a 

atuação do psicopedagogo neste cenário. 
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4.2 – A Importância do Lúdico Num Processo de Aprendizagem Inclusivo  

  
“Crianças são como borboletas... Algumas voam 
rápido... Algumas voam pausadamente... Mas todas 
voam do seu melhor jeito. Cada uma é 
diferente, cada uma é linda e cada uma é especial”. 
Autor Desconhecido 

 

Com relação à educação das crianças portadoras de qualquer 

necessidade especial, é preocupante para seus responsáveis o fato de não 

terem a certeza de que a inclusão de fato se faça no âmbito da escola regular. 

“Estes pais, com justa razão, muitas vezes não sabem se o melhor é matriculá-

las numa escola regular ou numa escola especial”. Os pais de crianças com 

síndrome de Down se defrontam com alguns dilemas quando seus filhos 

atingem a idade de freqüentar a escola. Questionam-se se devem ou não 

colocá-los numa escola e se essa escola deve ser regular ou especial.  

"A entrada dos filhos na escola, tanto na educação infantil quanto no 

ensino fundamental, representam momentos marcantes para seus pais", 

explica Fernanda Travassos Rodriguez, psicóloga, terapeuta de família e 

doutoranda em psicologia clínica na PUC do Rio de Janeiro. "Suscita temores 

ligados a adaptação e proteção", acrescenta.  

Entretanto, é importante lembrar, que esses dois momentos são 

distintos e geram ansiedades especificas. "Porém, sabe-se que quando a 

inclusão é bem feita, a socialização começa a se dar de maneira muito fluida", 

conta. Fernanda Travassos lembra que o nosso modelo de educação tem um 

padrão que não contribui muito para a inclusão. "Mas com freqüência 

percebemos boas experiências de inclusão em escolas consideradas 

‘alternativas’, são as escolas construtivistas, as montessorianas, e outras", 

explica. 
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De acordo com a psicóloga, as duas opções apresentam lados 

positivos e negativos. Ela explica: "Se de um lado a criança portadora da 

síndrome de Down tem muito a ganhar em termos sócios afetivos 

permanecendo no ensino regular, na maioria das vezes, estas escolas têm 

poucas alternativas para oferecer a estes alunos na apreensão dos conteúdos 

em sala de aula. Em contraste, as escolas especiais que, cada vez mais são 

escassas, no entanto, foca-se mais no seu aprendizado formal, usando 

ferramentas adequadas para a sua aprendizagem". Fernanda Travassos 

enfatiza que é no ensino fundamental, quando este é desenvolvido numa 

escola regular, que os problemas se tornam mais evidentes. "É que a partir do 

ensino fundamental, quando a criança deve apreender muitos novos conteúdos 

escolares e, na maioria das vezes, as turmas das escolas regulares são 

grandes, não permitindo que o professor de uma atenção especializada ao 

aluno". Diante do exposto, a pergunta que se coloca é: por qual escola então 

optar? Fernanda Travassos alerta que as crianças com síndrome de Down, 

assim como outra criança qualquer, são muito diferentes entre si, tanto acerca 

de sua personalidade quanto em relação aos diversos e variados interesses e 

habilidades. Esses aspectos devem ser considerados pelos pais na hora da 

fecharem sua decisão, eles devem buscar um profissional qualificado da área 

de psicologia ou pedagogia para que os ajude a fazer essa opção de forma 

coerente com o seu modelo de família e levando em conta a singularidade de 

seu próprio filho. "Uma experiência exitosa para um amiguinho pode ser 

desastrosa para o seu próprio filho, visto que cada indivíduo portador ou não de 

síndrome de Down é única", ressalta Fernanda Travassos. 

A educação da criança com Síndrome de Down deve começar a partir 

do nascimento, com uma estimulação capaz de integrá-la progressivamente ao 

meio ambiente e à vida social. Algumas experiências têm demonstrado que o 

progresso dos alunos que foram estimulados desde bebês é mais acelerado do 

que os que a receberam tardiamente.  
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O professor deve considerar as dificuldades de aprendizagem, 

preocupando-se não só em identificar o que a criança não consegue realizar, 

mas sim em fazer algo para ajudá-la a realizar, avaliando e refletindo sobre o 

processo de aprendizagem desta criança. Dentro dos limites impostos por sua 

condição genética básica, a criança portadora da Síndrome de Down apresenta 

uma gama de variantes físicas e intelectuais.                 

           Falando mais especificamente da utilização do lúdico no processo de 

ensino e aprendizagem em prol da inclusão escolar dos portadores de 

Síndrome de Down e outras necessidades, é Piaget quem nos esclarece que o 

brincar implica uma dimensão evolutiva com as crianças de diferentes idades, 

apresentando características específicas, apresentando formas diferenciadas 

de brincar. Desta forma, a escola deve facilitar a aprendizagem utilizando-se de 

atividade lúdica que criem um ambiente alfabetizador para favorecer o 

processo e aquisição de autonomia de aprendizagem.  

Para tanto, o saber escolar deve ser valorizado socialmente e a 

alfabetização deve ser um processo dinâmico e criativo através de jogos, 

brinquedos, brincadeiras e musicalidade. É muito importante aprender com 

alegria, com vontade. Comenta Sneyders (1996), que “Educar é ir em direção à 

alegria”.  

As técnicas lúdicas fazem com que a criança aprenda com prazer, 

alegria e entretenimento, sendo relevante ressaltar que a educação lúdica está 

distante da concepção ingênua de passatempo, brincadeira vulgar, diversão 

superficial.  Com a utilização desses recursos pedagógicos, o professor poderá 

utilizar-se, por exemplo, de jogos e brincadeiras em atividades de leitura ou 

escrita em matemática e outros conteúdos, devendo, no entanto, saber usar os 

recursos no momento oportuno, uma vez que as crianças desenvolvam o seu 

raciocínio e construam o seu conhecimento de forma descontraída. 

O momento lúdico compõe-se de permitir ao paciente/aluno brincar e construir 

um espaço de experimentação, onde temos uma transição entre o mundo 

interno e o mundo externo. 
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Conforme Weiss (2007), “No diagnóstico o uso de situações lúdicas é 

mais uma possibilidade de se compreender, basicamente o funcionamento dos 

processos cognitivos e afetivo-sociais em suas interferências mútuas, no 

modelo de aprendizagem do paciente/aluno. As atividades lúdicas têm poder 

sobre a criança de facilitar suas funções psicológicas, intelectuais e morais.  

Ao ingressar na escola, a criança sofre um considerável impacto físico-

mental, pois até então, sua vida era exclusivamente dedicada aos brinquedos e 

ao ambiente familiar. Marcellino (1990) defende a reintrodução das atividades 

lúdicas na escola. Entende-se que esse direito ao respeito não significa a 

aceitação de que a criança habite um mundo autônomo de adulto, tampouco, 

que deva ser deixado entregue aos seus iguais.  

Schiller ressalta: “O homem brinca e ele somente é um homem no 

sentido total do mundo quando brinca”. 

A brincadeira a partir dos 2 aos 4 anos, desenvolve-se com base nas 

organizações mentais, ou seja a simbolização. Diferencia o “eu” do outro, 

fantasia de realidade. No início apresenta características de “pensamento 

mágico pré-conceitual”, ou seja, a criança dá vida aos objetos, atribuem 

sensações e emoções conversam com eles. É também uma brincadeira 

solitária, na qual vivem diferentes papéis.  

Pouco a pouco, ensaia um simbolismo coletivo, exigindo dela esforço e 

descentralização para acrescentar o outro e poder continuar brincando. 

 A partir dos 4 anos, a brincadeira vai adquirindo um aspecto mais 

social surgindo as brincadeiras com regras, onde o combinado deve ser 

respeitado. Na compreensão da brincadeira simbólica a criança revela 

situações carregadas de emoções e afetos, as organizações lógicas: 

classificações, seriações, quantidades, cores, cenário onde aparecem seus 

medos, dificuldades, tensões, inversão de papéis, etc. 
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HUIZINGA (1980), filósofo da história em 1938, escreveu seu livro 

“HOMO LUDENS” no qual argumenta que o jogo é uma categoria 

absolutamente primária da vida, tão essencial quando o raciocínio (HOMO 

SAPIENS) e a fabricação de objetos (HOMO FABER), então a denominação 

HOMO LUDENS, é cujo elemento lúdico está na base do surgimento e 

desenvolvimento da civilização. 

O autor define jogo como: “uma atividade voluntária exercida dentro de 

certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de 

ser diferente de vida cotidiana.”  

Se a criança brinca, está revelando ter aceitado o desafio do 

crescimento, de ter a possibilidade de errar, de tentar a arriscar para progredir 

e evoluir. Enquanto pais, educadores  e profissionais afins precisaram ser mais 

tolerantes com as atividades do cotidiano e criarmos um espaço para o lúdico, 

para nós também podermos sonhar, fantasiar, brincar. 
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CONCLUSÃO 

 
O objetivo principal deste estudo foi investigar de que forma a atuação 

do Psicopedagogo poderia contribuir no processo de inclusão de alunos 

Portadores De Necessidades Especiais na rede de ensino público do Estado 

do Rio de Janeiro. Foi possível concluir que a presença e atuação deste 

profissional no contexto em questão são de suma importância para a real 

inclusão destas crianças portadoras de necessidades educacionais especiais 

na educação regular, em especial os portadores de Síndrome de Down, visto 

que, o profissional de psicopedagogia e sua equipe, estarão preparados e 

voltados para a busca de  estratégias diversas dirigidas ao  processo de ensino 

e aprendizagem destas crianças, cotidianamente, respeitando a temporalidade 

e desenvolvimento de cada um. Este processo reflete seu compromisso com a 

prática diária, ou seja, com o pleno desenvolvimento dos portadores de 

necessidades educacionais especiais a fim de vislumbrar o crescimento 

educacional e pessoal de todos, promovendo assim, uma educação para todos. 

A verificação das condições de atendimento das necessidades dos 

portadores de síndrome de Down na rede de ensino público favoreceu a 

percepção de que, um dos maiores problemas enfrentados para que ele possa 

ser atendido em suas necessidades tem sido a falta de recursos humanos e 

financeiros; as condições materiais são desfavoráveis, o que acaba 

provocando conformismo e um sentimento de impotência no professor que é 

mal remunerado e nem sempre têm a formação adequada para atender o aluno 

portador. 

Outro aspecto importante estudado foi o da legislação garantindo os 

direitos adquiridos pelo portador de necessidades especiais. Observou-se que 

são que são inúmeros os direitos adquiridos, está explícito na Declaração de 

Salamanca, na Declaração Mundial de educação para todos, na LDB, apenas 

para citar alguns exemplos. No entanto, mesmo com todas as leis a inclusão 

caminha lentamente, pois os portadores ainda enfrentam barreiras que 

precisam ser vencidas.  
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De nada adiantará ter direitos assegurados pela legislação, se não 

houverem propostas educacionais que realmente sejam postas em prática, em 

prol de uma inclusão de fato. 

Finalmente, definindo a importância do psicopedagogo nesse processo 

de inclusão. Constatou-se que o psicopedagogo possui importante contribuição 

a dar para que se atinja a inclusão em sua totalidade, uma vez que possibilitará 

a participação de todos os envolvidos no processo educacional, trabalhando 

com a realidade heterogênea existente na escola, auxiliando na elaboração de 

um currículo e métodos de ensino que possibilitem a inclusão e respeite as 

diferenças. 

Referente ao problema que norteou este estudo, que foi a 

importância do psicopedagogo na inclusão do portador de síndrome de Down 

na rede de ensino público, foi possível concluirmos, que os mesmo possui 

papel fundamental e importância vital na construção de saberes e 

conhecimentos dos sujeitos em questão, trabalhando cotidianamente pela 

efetivação da inclusão na rede de ensino público, embora faltem recursos 

humanos e materiais, e os professores estejam mal remunerados e 

despreparados para atuar junto às necessidades educativas especiais , e a 

estrutura física nem sempre favoreça nesse processo. O psicopedagogo possui 

essa preparação para atuar, pois têm o conhecimento da deficiência e isso 

facilita a inclusão do aluno, além disso, possui um olhar diferente diante das 

dificuldades de aprendizagem.  

Sendo assim, não se considera negar a importância do psicopedagogo 

nesse processo, este profissional da educação é fundamental para a instituição 

podendo atuar com o aluno e com o professor trazendo inúmeros progressos 

ao processo de ensino e aprendizagem, promovendo sucesso ao invés de 

fracasso escolar, inclusão real ao invés de inclusão fictícia, utópica, banindo a 

exclusão pra bem distante do contexto escolar. 
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Podemos criar uma brinquedoteca com sucata para ser utilizada por 

nossos alunos, podemos citar alguns brinquedos que podem ser construídos 

na própria sala com sucatas, com o objetivo de fazer as crianças perceberem 

as regras através das brincadeiras. 

Exemplos de brinquedos facilmente construídos:  

• Quebra Cabeça 

• Bola na Caçapa 

• Fantoches de caixas 

• Bilboquê 

• Vem e Vai 

 

Tais brinquedos podem ser utilizados com o objetivo de desenvolver a 

discriminação visual e perceptiva, exercitar a coordenação motora, equilíbrio e 

habilidade manual, treinar e melhorar a linguagem oral, coordenação manual, 

aprender a se localizar e a dramatizar, exercitar as habilidades motoras e 

visuais. 
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