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1. A ESCOLA REGULAR, A INCLUSÃO ESCOLAR E A 

PESSOA COM SÍNDROME DE DOWN

 

 

A escola pública é um espaço que deve atender e se nortear pela diversidade, 

respeitando as variadas especificidades de seus alunos. Todos têm necessidades 

educacionais comuns, perfeitamente atendidas por recursos educacionais comuns. 

Todos têm necessidades educacionais individuais (NEE), relacionadas às diferentes 

capacidades, interesses e estilos de aprendizagem. Sob essa perspectiva, as ações 

pedagógicas devem ser direcionadas para a compreensão das individualidades. 

Nesse sentido, destacam-se aqueles alunos que possuem necessidades 

educacionais especiais, exigindo recursos educacionais especiais. Entre estes 

últimos, estão aqueles com transtornos globais de desenvolvimento e/ou altas 

habilidades/superdotação e/ou deficiências. Os alunos com Síndrome de Down estão 

abrigados por esse último conceito. E, para que seu aprendizado e desenvolvimento 

aconteçam conforme suas possibilidades reais, é preciso adequar os espaços e os 

recursos materiais e humanos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

Antes de avançar na discussão do processo de ensino e aprendizagem, é 

importante dedicar algumas linhas à definição das expressões “educação inclusiva”, 

“educação especial” e “inclusão escolar”, no sentido em que serão adotadas neste 

relatório.  

A educação inclusiva é aqui entendida como um conceito suficientemente 

amplo para abranger não apenas as pessoas com NEE, como também promover a 

quebra de todas as barreiras que dificultam ou impedem, historicamente, o acesso à 

Educação por diferentes públicos, geralmente destacados por suas características 

econômicas, étnicas, culturais, sociais e de gênero.  

Trata-se, portanto, de um movimento bem maior que a luta das pessoas Público 

Alvo da Educação Especial – PAEE por uma educação que considere suas 

especificidades e potencialidades. Ao se falar em educação inclusiva, fala-se na 

mudança de paradigmas e rejeição a preconceitos históricos, bem como no olhar para 

a Educação como um espaço onde todos convivem e crescem, trazendo a sociedade, 

com suas pluralidades, para o efetivo exercício desse direito.  

A educação especial abrange, neste relatório, por seu turno, as práticas 

pedagógicas voltadas especificadamente ao desenvolvimento das potencialidades dos 

alunos PAEE. Ela está preocupada com a oferta de recursos educativos e uso de 

metodologias que facilitem a participação desse público nas situações de 
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aprendizagem em que estejam inseridos. Sua busca está em tornar qualquer ambiente 

educacional mais próximo da realidade individual dos alunos PAEE. Percebe-se que a 

educação especial não está restrita à rede regular de ensino, podendo ser praticada em 

qualquer situação com foco educativo voltado para o PAEE. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (MEC/SEESP 2008), a educação especial é uma modalidade 

transversal a todas as etapas, níveis e modalidades, que realiza o Atendimento 

Educacional Especializado – AEE, disponibiliza recursos e serviços e orienta quanto a 

sua utilização no processo de ensino e aprendizagem, nas turmas comuns do ensino 

regular. Percebe-se aqui o imperativo moral da concepção de ambiente regular aos 

estudantes PAEE. É nesse sentido que falamos, agora, de inclusão escolar.  

A inclusão escolar, finalmente, é a expressão adotada neste relatório para definir 

o compromisso da Rede Regular de Ensino do Estado de São Paulo de incluir os alunos 

PAEE na escola regular. Na escola regular inclusiva, todos aprendem compartilhando os 

mesmos espaços e têm as mesmas oportunidades. Realizada a inclusão escolar do 

PAEE, todos têm acesso aos mesmos conteúdos e desenvolvem suas potencialidades, 

cada qual em sua perspectiva particular, dentro de classes comuns.  

Nos países em que a inclusão escolar foi adotada ainda na década de 1990, as 

políticas públicas já abarcam, de forma mais aprimorada, apoios, serviços e 

estratégias para melhorar o rendimento dos alunos com NEE nas escolas. Nesses 

países, foram criadas consultoria colaborativa, ensino colaborativo, tecnologia assistiva, 

planejamento educacional individualizado voltado ao indivíduo, entre outros 

instrumentos de sucesso.  

Infelizmente, o Brasil, por sua vez, não se distinguiu por criar políticas públicas 

voltadas para sua realidade na mesma época, conforme nos informa Gabriela Tannús-

Valadão, pós-doutoranda em Educação Especial pela Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar). O aperfeiçoamento de nossas políticas públicas para a nossa 

realidade passa a ser imprescindível, a partir dessa compreensão.  

A relevância da educação especial, da educação inclusiva e da inclusão escolar 

está sustentada em uma série de valores fundamentais da pessoa humana, que foram 

garantidos nos diplomas legais do nosso Estado Democrático de Direito, em todos 

os níveis da federação, como veremos no próximo item deste documento. É direito dos 

alunos com necessidades educacionais especiais o aprendizado em escola regular, com 

atendimento adequado às suas especificidades e garantia do pleno desenvolvimento 

de suas potencialidades; assim como é dever do Estado efetivar a Inclusão escolar na 

rede pública de ensino.  

Quando falamos, nesse contexto, da pessoa com Síndrome de Down, estamos 

considerando alunos com uma deficiência que impõe limitações no funcionamento 
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intelectual (raciocínio, aprendizagem, resolução de problemas) e no comportamento 

adaptativo do indivíduo. O diagnóstico de cada caso deve ser feito por uma equipe 

multidisciplinar e a aprendizagem deve ser acompanhada de uma série de apoios 

apropriados e personalizados, identificados a partir de uma avaliação sobre em que 

áreas a pessoa com deficiência intelectual necessita de mais amparo.  

A partir dessas noções, passa a ser dever do Estado, ao garantir a educação 

pública de qualidade à pessoa com Síndrome de Down, o compromisso de 

investimento em políticas públicas voltadas para o diagnóstico e o efetivo 

desempenho desse suporte aos alunos PAEE. Considerando as particularidades da 

pessoa com Síndrome de Down, este trabalho busca contribuir para esse 

aperfeiçoamento, por meio do apontamento das prioridades elencadas por pessoas 

com perfis e experiências variadas, mas que guardam entre si uma relevante 

identificação: estão, todas elas, envolvidas na realidade da educação especial e inclusiva 

e da inclusão escolar.  
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2. LEGISLAÇÃO E REALIDADE OBSERVADAS

 

 

A legislação sobre educação especial, educação inclusiva, inclusão escolar e 

proteção à pessoa com Síndrome de Down é bastante clara quanto às garantias dos 

direitos desse público. A princípio, no âmbito dos tratados internacionais e dos 

diplomas federais, os direitos das pessoas com deficiência estão protegidos e 

regulamentados pretendendo sua proteção integral, o que abarca a defesa do pleno 

desenvolvimento da pessoa com Síndrome de Down, de acordo com suas capacidades 

e em harmonia com suas especificidades. Ao adentrarmos na legislação estadual, 

temos esses direitos garantidos e ampliados sobretudo com a especificação dos 

direitos à realidade escolar.  

Faz-se essencial ao menos o registro de tamanho arcabouço, não apenas por 

redigirmos aqui um documento que se baseia na ação de um Parlamento, mas, acima 

de tudo, para demonstrar que, no plano legal, a educação especial, a educação 

inclusiva e a inclusão escolar já foram, de diversas formas, objeto de reflexão e 

deliberação. 

Vejamos, abaixo, um quadro que ilustra alguns dos principais documentos legais 

que tratam do direito à educação, garantindo o pleno atendimento das pessoas com 

Síndrome de Down na Rede Regular de Ensino.  

 

LEGISLAÇÃO ALCANCE DESCRIÇÃO 

Declaração Universal dos 

Direitos da Criança da ONU, de 

1959; 

Internacional 
- Proteção integral das crianças 

através do direito à educação; 

Constituição Federal de 1988; Nacional 

- Igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola; 

- Dever do Estado de ofertar 

atendimento educacional 

especializado, preferencialmente 

na rede regular de ensino; 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei n.º 8.069, de 

1990; 

Nacional 

- Reafirmou os preceitos da 

Constituição Federal sobre o 

atendimento desse público na 

rede regular de ensino; 
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Decreto n.º 678, de 1992 

(ratificou no Brasil a Convenção 

Americana sobre Direitos 

Humanos, ou Pacto de São José 

da Costa Rita); 

Internacional 
- A educação como um direito 

fundamental da pessoa humana; 

Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei n.º 

9.394, de 1996; 

Nacional 

- Prescreve o atendimento 

educacional especializado para 

pessoas com deficiência, 

preferencialmente na rede regular 

de ensino, onde a matrícula é 

garantida; 

- Prevê o direito a adaptações de 

acesso ao currículo, adaptações 

curriculares e de terminalidade 

específica, adotando o princípio 

da educação inclusiva; 

As Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação 

Básica, previstas na Resolução 

n.º 02, de 2001, da Câmara de 

Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação, 

fundamentadas no Parecer 

dessa mesma Câmara de n.º 17, 

de 2001, devidamente 

homologado; 

Nacional 

- Estabelecem uma descrição 

minuciosa do direito à educação 

inclusiva e seus elementos 

obrigatórios; 

Decreto de Acessibilidade 

(Decreto n.º 5.296, de 2004); 
Nacional 

Prescreve o direito a atendimento 

prioritário às pessoas com 

alguma deficiência; 

- Fornece uma definição de 

deficiência intelectual; 

- Regulamenta as leis nº 

10.048/00 e nº 10.098/00, 

estabelecendo normas e critérios 

para a promoção da 

acessibilidade às pessoas com 

deficiência ou com mobilidade 

reduzida; 

O Ministério da Educação, em 

sua Política Nacional de 

Educação Especial na 

Perspectiva da Educação 

Inclusiva, em 2008; 

Nacional 

- Relaciona o ensino regular com 

os direitos de plena integração 

dos alunos com alguma 

deficiência, o que inclui a 

orientação dos alunos e seus 

professores; 
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Parecer Conselho Nacional dos 

Direitos da Pessoa com 

Deficiência (Conade) n.º 21, de 

2009; 

Nacional 

- Estabelece a adequação da 

expressão “pessoa com 

deficiência” para esse público; 

Convenção Internacional sobre 

os Direitos das Pessoas com 

Deficiência da ONU 

(Decreto n.º 6.949/2009); 

Internacional 

- Promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência; 

- Estabelece o acesso a um 

ensino de qualidade; 

- Igualdade de condições com as 

demais pessoas na comunidade 

em que vivem; 

- Adaptações razoáveis; 

- Ensino superior geral, formação 

continuada e preparação para o 

trabalho; 

O Decreto n.º 7.611, de 2011; Nacional 

- Dispõe sobre a educação 

especial e o atendimento 

educacional especializado; 

Lei n.º 13.005, de 2014 

(Plano Nacional de Educação); 
Nacional 

- Universalização do acesso; 

- Atendimento educacional 

especializado, preferencialmente 

na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional 

inclusivo; 

Lei n.º 13.146, de 2015; Nacional 

- Institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, ou Estatuto da Pessoa 

com Deficiência; 

- Garante uma série de direitos 

para a pessoa com deficiência no 

“sistema educacional inclusivo”; 

Declaração de Salamanca; Internacional 

- Dispõe sobre princípios, 

políticas e práticas na área das 

necessidades educacionais 

especiais que inspiraram o 

pensamento sobre a Educação 

Inclusiva; 

- Sem força normativa no Brasil; 

- Fundamental para a 

consolidação dos direitos das 

pessoas com deficiência a uma 

vida plena e a uma educação 

formal; 
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Constituição do Estado de São 

Paulo; 
Estadual 

- Estabelece ao Poder Público o 

dever de oferecer atendimento 

especializado aos portadores de 

deficiências (sic), 

preferencialmente na rede regular 

de ensino; 

Deliberação do Conselho 

Estadual de Educação n.º 68, de 

2007; 

Estadual 

– Disciplina a organização e o 

funcionamento do Sistema 

Estadual de Ensino; 

- Fixa normas para a educação de 

alunos com necessidades 

educacionais especiais, para que 

haja o pleno desenvolvimento de 

suas potencialidades; 

- Distribuição ponderada de 

alunos com necessidades 

educacionais especiais em classes 

variadas; 

- Flexibilização curricular; 

- Necessidade de capacitação dos 

professores, entre outros; 

A Resolução SE n.º 11, de 2008, 

alterada pela Resolução n.º 31, 

de 2008; 

Estadual 

- Atendimento de alunos com 

necessidades educacionais 

especiais nas classes comuns da 

rede regular de ensino com apoio 

de serviços especializados, que 

incluem sala de recursos, 

atendimento itinerante, classe 

hospitalar e classe regida por 

professor especializado; 

Portaria Conjunta 

CNP/COGSP/CEI, de 2009; 
Estadual 

- Regulamentou a terminalidade 

escolar específica (certificação de 

estudos correspondente à 

conclusão de ciclo ou de 

determinada série do ensino 

fundamental. Essa certificação 

encontra previsão também na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996); 

O Decreto n.º 54.887, de 2009; Estadual 

- Regulamenta a celebração de 

convênios entre a Secretaria da 

Educação e as instituições sem 

fins lucrativos que atuam na área 

da educação especial; 
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Deliberação do Conselho 

Estadual de Educação de São 

Paulo n.º 94, de 2009; 

Estadual 

- Determina a formação de 

professores em nível de 

especialização para o trabalho 

com crianças com necessidades 

educacionais especiais no sistema 

de ensino do Estado de São 

Paulo; 

Decreto n.º 58.658, de 2012, 

institui o Programa Estadual de 

Atendimento às Pessoas com 

Deficiência Intelectual, e o 

Decreto n.º 60.075, de 2014, 

que acrescenta ao Programa a 

denominação “São Paulo Pela 

Igualdade de Direitos”; 

Estadual 

- Estabelece à Secretaria da 

Educação, entre outras 

Secretarias de Estado, uma série 

de ações de curto, médio e longo 

prazos; 

Resolução SE 61, de 2014; Estadual 

- Dispõe sobre a educação 

especial nas unidades escolares 

da rede estadual de ensino, onde 

se destaca a previsão de um 

Plano de Atendimento 

Individualizado (PAI); 

Lei nº 16.279, de 2016 

(Plano Estadual de Educação de 

São Paulo); 

Estadual 

- Universalização do acesso à 

educação básica e ao 

atendimento educacional 

especializado, preferencialmente 

na rede regular de ensino; 

- Garantia de sistema educacional 

inclusivo, através de uma série de 

estratégias que especifica; 

Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, de 

2009; 

Internacional 

- Dever de assegurar um sistema 

de educação inclusiva em todos 

os níveis de ensino; 

- Determina que as pessoas com 

deficiência não sejam excluídas 

do sistema educacional geral e 

que as crianças com deficiência 

não sejam excluídas do ensino 

fundamental gratuito e 

compulsório; 

- Acesso ao ensino fundamental 

inclusivo, de qualidade e gratuito, 

em igualdade de condições com 

as demais pessoas na 

comunidade em que vivem; 
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Lei nº 12.764, de 2012; Nacional 

- Institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro 

Autista; 

Decreto Nº 186/08;  

- Aprova o texto da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e de seu 

Protocolo Facultativo, assinados 

em Nova Iorque, em 30 de março 

de 2007; 

Portaria nº 1.793/94 MEC; Nacional 

- Necessidade de complementar 

os currículos de formação de 

docentes e outros profissionais 

que interagem com portadores 

de necessidades especiais (sic) e 

dá outras providências; 

Decreto Nº 6.215/07;  

- Institui o Comitê Gestor de 

Políticas de Inclusão das Pessoas 

com Deficiência – CGPD; 

Portaria nº 976/06 MEC; Nacional 
- Critérios de acessibilidade aos 

eventos do MEC; 

Decreto Nº 6.214/07;  

- Regulamenta o benefício de 

prestação continuada da 

assistência social devido à pessoa 

com deficiência; 

Portaria nº 3.284/03;  

- Dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiências (sic), 

para instruir os processos de 

autorização e de reconhecimento 

de cursos, e de credenciamento 

de instituições; 

Decreto Nº 6.571/08;  
- Dispõe sobre o atendimento 

educacional especializado; 
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Portaria nº 8/01 MEC;  

- Dispõe que o número de 

estagiários em cada órgão ou 

entidade não poderá ser superior 

a 

vinte por cento do total da 

lotação aprovada para as 

categorias de nível superior e a 

dez 

por cento para as de nível 

intermediário, reservando-se, 

desse quantitativo, cinco por 

cento das vagas para estudantes 

portadores de deficiência (sic), 

compatível com o estágio a 

ser realizado; 

Decreto nº 3.298/99; Nacional 

- Dispõe sobre a Política Nacional 

para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (sic), 

consolida as normas de proteção, 

e dá outras providências; 

 

Esse quadro apresenta alguns dos principais e mais destacados documentos que 

tratam da proteção aos direitos educacionais das pessoas com Síndrome de Down. Das 

normas escritas para a realidade, temos o dever de reconhecer que, no estado de São 

Paulo, essa preocupação já deixou o plano dos códigos e regulamentos, a partir de 

iniciativas lideradas pela Secretaria Estadual da Educação, de forma pioneira no Brasil, 

por meio de experiências importantes como a Sala de Recursos (que precisa 

diversificar os serviços, conforme se diversifica o PAEE) e o atendimento a alunos com 

deficiência feito fora das salas de aula (as chamadas classes exclusivas, alternativa não-

inclusiva de atendimento educacional especializado voltado para esse público), entre 

outras. No entanto, mesmo com alguns avanços, parece ser indiscutível que resta uma 

enorme distância entre as necessidades efetivas dos alunos com Síndrome de Down, 

o que determinam os diplomas legais e o que é colocado em prática na Rede Estadual 

de Educação.  

Aqui, novamente com a ajuda da pós-doutoranda em Educação Especial pela 

UFSCar, Gabriela Tannús-Valadão, vale uma reflexão adicional. Diz a especialista: 

“Nossas leis têm caráter mais reducionistas e pouco descritivas. Desde 1961, temos, 

pela lei de diretrizes e bases, a garantia de educação dos ‘excepcionais’ (termo usado 

na época), mas quase nenhuma lei descreve como isso deve acontecer”.  

O diagnóstico oferecido por esse trecho de uma das respostas de Valadão 

aponta que o legislador, embora reconheça a pertinência da educação especial, não 

dispõe de embasamento técnico para ditar as formas pelas quais ela deva ocorrer. A 
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ausência de leis “descritivas” implica na liberdade por parte dos órgãos cuja função é 

estabelecer as políticas públicas educacionais e, ao mesmo tempo, traz a esses mesmos 

órgãos responsabilidade adicional, no planejamento e na execução dessas ações. 

Assim, o fato de que os alunos com deficiência matriculados na Rede Estadual de 

Ensino Paulista estejam inseridos nas classes de ensino regular é um grande avanço. Ao 

mesmo tempo, são motivos de preocupação que as estatísticas apontem que cerca de 

8,30%1 das crianças e jovens em idade escolar possuam algum tipo de deficiência2 

(visual, auditiva, motora, mental e intelectual, excluídos portanto dessa porcentagem 

pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação) e que a rede regular de ensino registre, entre seus 

matriculados, apenas 1,59%3 de alunos com NEE4 (incluindo, portanto, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Onde estão os 6,71%5 

                                                           
1 Segundo o Censo Demográfico com Características Gerais da População, Religião e Pessoas com 

Deficiência, realizado pelo IBGE, em 2010, dentre as 56.295.500 pessoas de 0 a 17 anos, há 4.678.008 

pessoas com algum tipo de deficiência (visual, auditiva, motora, mental e intelectual), portanto, 8,30% 

da população em idade escolar se autodeclara com algum tipo de deficiência. Essa porcentagem sobe 

para 10,10% se considerarmos apenas a população de 5 a 17 anos, ou seja, excluída a Educação Infantil. 

Entende-se, assim, que por falta de diagnóstico e declaração adequados, a porcentagem de pessoas em 

idade escolar com algum tipo de deficiência pode ser ainda maior.  

2 Necessário ressaltar que essas porcentagens, obtidas no Censo Demográfico com Características Gerais 

da População, Religião e Pessoas com Deficiência, realizado pelo IBGE, em 2010, representam dados 

autodeclarados e restritos a deficiências, portanto, essas informações excluem transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, que estariam incluídos no conceito de NEE.  

3 Segundo a Sinopse Estatística da Educação Básica, produzida no Censo Escolar realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 2017, há 896.809 matrículas de 

alunos com alguma NEE em classes comuns (Ensino Regular e EJA, da Educação Infantil ao Ensino 

Médio). Se confrontarmos esse número de matrículas de 2017 com a estimativa de pessoas em idade 

escolar realizada Censo Demográfico do IBGE em 2010, perceberemos que apenas 1,59% das pessoas 

em idade escolar com alguma NEE está matriculado em classes comuns. Essa porcentagem permite 

estimarmos que há lacunas a serem observadas no acesso às classes comuns por pessoas com NEE, 

embora reconheçamos impropriedades no uso desses dados (a população em 2017 é superior ao 

estimado pelo IBGE em 2010, o Censo Escolar de 2017 abrange pessoas com transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, etc.).  

4 Reconhecemos aqui que estamos confrontando duas porcentagens impróprias para análise, afinal, se 

em 2010 havia 8,30% de pessoas com idade escolar com algum tipo de deficiência, e em 2017 havia 

1,59% de pessoas com NEE (deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação) matriculadas em classes comuns, essa última porcentagem seria ainda 

menor se se restringisse apenas a deficiências, e não englobasse as outras duas categorias de NEE, do 

mesmo modo que a primeira porcentagem seria maior, se excluíssemos a Educação Infantil. Entretanto, 

necessário realizarmos esse comparativo, como indicativo das lacunas existentes, hodiernamente, com 

relação ao acesso e à permanência na Educação Básica pelas pessoas com algum tipo de deficiência.  

5 Porcentagem que pode ser ainda maior, e que tem efeito ilustrativo para demonstrar a crise possível 

enfrentada hoje pelas pessoas com qualquer deficiência (vide notas acima).  
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faltantes? Esse exemplo demonstra que a evolução é gradual e que um longo caminho 

ainda precisa ser percorrido. 

Analisando esses e outros apontamentos que colaboraram para a realização 

deste trabalho, vamos agora para o capítulo principal desta cartilha, com as 

contribuições que nos trouxeram aqueles que vivenciam a realidade educacional e o 

desenvolvimento integral das pessoas com Síndrome de Down no Estado de São Paulo.  
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3. COLABORAÇÕES PARA A FRENTE PARLAMENTAR

 

 

Finalmente, cumprindo a proposta da FFrreennttee  PPaarrllaammeennttaarr  ddee  CCoonnsscciieennttiizzaaççããoo  

ssoobbrree  aa  SSíínnddrroommee  ddee  DDoowwnn, seguem abaixo os principais pontos destacados a partir das 

colaborações dos cidadãos que responderam ao questionário disponibilizado, 

pensando e repensando a inclusão escolar na Rede Estadual de Ensino do Estado de 

São Paulo.  

Entre os meses de setembro e outubro de 2017, foram disponibilizados 

questionários no site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para serem 

respondidos por toda a população interessada. As questões também foram 

encaminhadas para professores e funcionários da Rede Estadual de Ensino, Apaes do 

Estado de São Paulo, pais, estudantes e pesquisadores universitários, entre outros. As 

respostas desses questionários foram a base para a elaboração das considerações que 

seguem, juntamente com as informações oriundas da pesquisa documental e 

bibliográfica.  

O trabalho ora apresentado é fruto de uma contribuição coletiva. 

Apesar de destacarem avanços, boa parte das contribuições apresentadas 

reiteraram que a inclusão escolar na Rede Estadual de Ensino precisa continuar 

sendo aperfeiçoada. Embora as políticas educacionais em vigor, voltadas à inclusão, 

busquem garantir que o aluno com Síndrome de Down frequente a sala regular de 

ensino, tendo suas individualidades respeitadas e que, em período contrário à sala 

regular, receba Atendimento Educacional Especializado (AEE), há preocupação 

constante no sentido de que há aspectos que precisam ser aprimorados e que, quando 

não há verdadeira inclusão, há verdadeira exclusão.  

O conjunto de contribuições recebidas por meio dos questionários evidenciou 

que há necessidade de dedicação especial a três grandes agrupamentos temáticos, 

de onde emanam as observações e críticas mais reiteradas à inclusão escolar da pessoa 

com Síndrome de Down na Rede Estadual de Ensino. Didaticamente, classificamos os 

três grandes temas em: (1) acesso e permanência do aluno com Síndrome de Down na 

Rede Regular de Ensino; (2) saber mais para fazer melhor; e (3) Articulação entre 

recursos humanos e seus saberes. 

Nesses temas norteadores, alguns tópicos carregam mais urgência de serem 

solucionados. A seguir, veremos a explicação pormenorizada de cada um deles. 
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3.1. O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN 

NA REDE REGULAR DE ENSINO. 

 

Ao analisar os principais apontamentos feitos pelos cidadãos paulistas que 

responderam aos questionários desta Frente Parlamentar, provavelmente o assunto 

mais grave que salta aos olhos seja o mais elementar: o acesso e a permanência do 

aluno com Síndrome de Down na rede pública de ensino do Estado de São Paulo. 

Antes que se fale em qualidade dos serviços públicos educacionais ou do 

aperfeiçoamento do trabalho realizado, há essa questão primeira e fundamental. Se 

não são incentivadas e garantidas a matrícula e a permanência da totalidade das 

crianças e adolescentes com Síndrome de Down, em idade apropriada, na Rede Pública 

de Ensino, não há como falar em inclusão escolar. 

Não foram poucos os questionários que trouxeram essa demanda. A simples 

“presença física” dos alunos, que estariam “fora da rede”, ainda que apenas isso não 

signifique a efetivação da inclusão escolar, é lembrada como uma premissa 

fundamental desta última. Muitas crianças e adolescentes com Síndrome de Down 

acabam recebendo apenas a educação especial em unidade especializada ou 

permanecem em suas casas, com suas famílias, sem a frequência no ensino regular 

compatível com sua idade. 

No final do capítulo 02, acima, apresentamos algumas análises que indicam 

com segurança, ainda que sem exatidão científica, a existência de um abismo entre a 

quantidade de pessoas em idade escolar com algum tipo de deficiência na 

população brasileira e a quantidade dessas pessoas que está matriculada e 

frequentando a rede regular de ensino em classes comuns.  

Compete, entretanto, uma leitura específica da rede pública estadual paulista, 

voltada para os tipos de necessidades educacionais especiais e, mais 

especificadamente, distinguindo-se por deficiência, para que se possa estimar diante 

de qual lacuna estamos, ou seja, a dimensão dessa defasagem. Há necessidade de 

divulgação de dados e estimativas que permitam concluir se as crianças e adolescentes 

com idade escolar e Síndrome de Down estão efetivamente dentro da escola regular, e 

qual o índice de evasão desse PAEE. A publicidade e facilidade no acesso a esses 

dados são fundamentais para o monitoramento das políticas públicas aplicadas às 

pessoas aqui lembradas.  
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3.2. SABER MAIS PARA FAZER MELHOR: do conhecimento de todos sobre a 

síndrome de down à capacitação docente. 

 

As respostas aos questionários da Frente Parlamentar indicam uma segunda 

preocupação determinante para o sucesso que qualquer política pública educacional: o 

conhecimento e a capacitação da sociedade em geral, da família e das pessoas 

envolvidas nos processos de ensino e aprendizagem. Dessa maneira, concentram-se 

três tópicos principais nos quais é possível perceber que a falta de informação 

correta, de comunicação adequada e de formação continuada implicam no 

comprometimento da experiência escolar da pessoa com Síndrome de Down. Vejamos: 

 Divulgação da inclusão escolar e desmistificação sobre as deficiências 

intelectuais e a Síndrome de Down 

A garantia dos direitos da pessoa com Síndrome de Down passa necessariamente 

pela conscientização e orientação sobre o exato significado da inclusão escolar e pela 

desmistificação em torno das deficiências intelectuais como um todo e da Síndrome 

de Down em especial. 

O acesso a tais conhecimentos, de que trataram os entrevistados, dirigem-se para 

três públicos distintos: a sociedade em geral, a família e a equipe envolvida nos 

processos de ensino e aprendizagem e nos processos do âmbito administrativo ao 

âmbito pedagógico da Rede Regular de Ensino.  

A inclusão escolar é diferente e vai muito além de uma simples inclusão social. 

Atualmente, há inclusão social de parte dos alunos com Síndrome de Down nas escolas 

de ensino regular, mas nem sempre há verdadeira inclusão educacional, que precisa ser 

real e responsável, atendendo satisfatoriamente às necessidades individuais de 

aprendizagem acadêmica da pessoa com deficiência, com adaptações curriculares e 

promoção do desenvolvimento, aprendizagem e sucesso individual.  

Nos questionários, significativas contribuições detiveram-se no que chamaram de 

“mito da necessidade de socialização dentro da escola”, que faz esquecer que a 

escola é um local para se ensinar conteúdos e, no caso dos alunos com deficiência 

intelectual, também trabalhar sua funcionalidade, para que saibam se localizar no 

tempo e no espaço, identificar símbolos que os ajudarão a ter autonomia para as 

atividades comuns da vida, sendo ainda alfabetizados e acompanhando os conteúdos 

escolares, dentro da capacidade de cada estudante.  

Da mesma maneira, é necessário desmistificar as deficiências intelectuais e 

especialmente a Síndrome de Down. Hoje, ainda há forte preconceito com relação às 

possibilidades de desenvolvimento da pessoa com Síndrome de Down. Muitos, ao se 

demorarem nas diferenças, esquecem-se do que há de comum; ao encontrarem as 

limitações, ignoram as potencialidades. Lançando luz sobre o assunto sob nova 
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perspectiva e fornecendo exemplos sobre as possibilidades de desenvolvimento das 

pessoas com Síndrome de Down, acaba-se por estimular novas e melhores situações 

dentro das escolas.  

 Desconhecimento dos profissionais da educação com relação às 

especificidades do aluno com Síndrome de Down/Deficiência 

Intelectual e consequente falta de um ensino que atente para essas 

particularidades 

O ensino da pessoa com Síndrome de Down precisa acontecer em harmonia com 

o grupo em que ele está inserido, voltado para os mesmos conteúdos e as mesmas 

oportunidades de aprendizagem. Entretanto, havendo especificidades decorrentes da 

deficiência intelectual, deve também haver metodologia própria, instrumentos 

especiais de suporte e apoio, estímulos diferenciados e, mais atentamente, uma 

avaliação continuada específica.  

Os professores muitas vezes se veem cobrados, segundo relatos, para trabalhar 

com os alunos com Síndrome de Down nos mesmos moldes dos demais alunos, como 

se isso fosse inclusão escolar. Assim, esses profissionais acabam exigindo dos alunos 

com Síndrome de Down o aprendizado fixado em resultados, geralmente acadêmicos e 

focados no conteúdo, e, consequentemente, perdem a oportunidade de trabalhar com 

a funcionalidade, como está previsto nas Notas Técnicas do Ministério Da Educação e 

Cultura (MEC) e nas Adaptações Curriculares de Grande Porte 5 (MEC 2000).  

Os profissionais da educação muitas vezes desconhecem o conceito de 

Deficiência Intelectual como preconizado pela Associação Americana de Deficiência 

Intelectual e Desenvolvimento (AAIDD), a qual a define como sendo déficits nas 

funções intelectuais e dos comportamentos adaptativos. A falta de compreensão 

dessa conceituação interfere tanto no trabalho do professor de sala de aula, quanto 

das salas de recursos multifuncionais.  

A partir do momento em que compreende as especificidades relacionadas à 

Síndrome de Down, o professor passa a se atentar à subjetividade dos alunos, focando 

no estímulo e nas questões relativas à sua funcionalidade, para em seguida passar aos 

conceitos acadêmicos de acordo com as potencialidades de cada um. 

 Capacitação dos profissionais da educação e apoio especializado na 

sala comum. 

Um dos temas mais importantes da educação é a formação continuada. Em seu 

conceito, vemos a atualização curricular e a oportunidade de relacionar a teoria com 

a prática, em constante processo de ação e reflexão. Considerando as situações de 

aprendizagem e desenvolvimento envolvendo as pessoas com Síndrome de Down, 

ainda mais especial deve ser a formação continuada de seus profissionais. 
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A distância entre o que é lecionado nos cursos oferecidos e a realidade 

vivenciada pelos profissionais da educação que convivem com pessoas com Síndrome 

de Down é uma das principais críticas nesse tema. Essa distância, entretanto, não serve 

para desestimular os cursos oferecidos e, sim, para denunciar a importância de sua 

intensificação, afinal o que se pretende é demonstrar a necessidade de efetivar a 

inclusão escolar na realidade escolar.  

Os professores da sala de aula comum, especialmente no ensino fundamental, 

tendo formação em licenciaturas variadas, raramente possuem formação adequada em 

Educação Especial. Carecem, portanto, da compreensão dos conceitos de Educação 

Inclusiva e inclusão escolar. A abordagem necessária, que vai desde a metodologia até 

a adaptação curricular, passando por uma compreensão profunda dos próprios 

objetivos e conceitos da educação para a pessoa com Síndrome de Down, acaba sendo 

preterida por um ensino comum, que não consegue atender às especificidades.  

Sem a devida preparação do corpo docente, a presença do aluno com Síndrome 

de Down na sala comum acaba por fortalecer as diferenças, os preconceitos e as 

limitações do educando, ao invés de promover real inclusão. Deve-se reconhecer que 

sem formação constante e instrumentos de apoio à disposição, o trabalho dos 

educadores é dificultado.  

Quanto aos professores das Salas de Recurso, a crítica envolve o uso de 

metodologias consideradas inadequadas para os alunos com Síndrome de Down. Há 

queixas de muitos profissionais que não sabem como desenvolver seu trabalho e não 

recebem apoio da Direção ou Coordenação da escola, sobretudo pela falta de 

informação sobre o conceito adequado de Deficiência Intelectual. 

Percebe-se, assim, que a formação continuada deve ser direcionada, igualmente, 

aos professores que realizam o atendimento educacional especializado e aos 

professores de sala de aula comum. Com isso, serão desenvolvidas ações mais eficazes 

para o desenvolvimento dos estudantes com deficiência e será possível realizar o PEI 

(Planejamento Educacional Individualizado), juntamente com as equipes 

multidisciplinares e familiares. 

Quando falamos em capacitação dos profissionais envolvidos é preciso 

considerar toda a comunidade escolar. Alguns pais e educadores apontaram a falta de 

preparo dos demais profissionais da escola, tais como “inspetor de alunos, 

funcionários da cantina, faxineira, pessoas que trabalham na secretaria, etc.”, o que nos 

faz perceber a necessidade de capacitação de toda a equipe envolvida no atendimento 

da pessoa com Síndrome de Down. Nada mais natural, afinal, todos os espaços da 

escola são situações de aprendizagem, de estímulo das funcionalidades e 

desenvolvimento das potencialidades do educando, no caso pessoa com Síndrome de 

Down. 
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A falta de qualificação e capacitação apontadas abrange também o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC. Os pais e os educadores 

testemunharam o sucesso da inserção desse material no cotidiano de seus filhos com 

Síndrome de Down para a promoção de seu aprendizado, mas acusaram não 

encontrarem nas escolas pessoas devidamente qualificadas para o uso de tais recursos, 

sobretudo de modo dirigido ao público em estudo.  

Conclui-se, portanto, a necessidade de abarcar toda a comunidade escolar em 

uma contínua capacitação e abrangente treinamento, para que diretores, 

coordenadores, professores e toda a equipe escolar possam estar preparados para 

atuarem unindo todos, em nome da diversidade: o que equivale a garantia da 

igualdade dos direitos para as pessoas com Síndrome de Down. 

Antes de partirmos para o próximo item, necessário destacar que, além da 

capacitação dos professores da sala de aula comum, é de grande necessidade a oferta 

de apoio especializado na sala regular, pois a falta de um cuidador chega a tornar 

inviável a relação de ensino e aprendizagem, segundo relato de muitos educadores e 

pais. O aluno com deficiência intelectual necessita “de apoios para seus déficits 

intelectuais e adaptativos”, “buscando a funcionalidade e o desenvolvimento do 

potencial de cada aluno”.  

Assim, reiteradas foram as colaborações que mencionaram a necessidade de um 

professor preparado para ensinar o aluno com Síndrome de Down “de modo 

individualizado e diferenciado”. Deve-se lembrar, aqui, que o artigo 28, inciso XVII, 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, garante o direito à oferta de profissionais de 

apoio escolar, o que está diretamente ligado à aprendizagem dos alunos.  

 

 

 

3.3. ARTICULAÇÃO ENTRE RECURSOS HUMANOS E SEUS SABERES: diálogo 

entre profissionais que atendem a pessoa com síndrome de Down, entre os 

sujeitos que participam de sua vida e entre os diversos saberes conduzem 

ao seu desenvolvimento. 

 

A vida da pessoa com Síndrome de Down, como a de qualquer ser humano, é 

cercada por elementos que influenciam sua formação. Os sujeitos de sua 

convivência e os objetos e ferramentas ao seu redor colaboram o tempo todo para o 

crescimento e o desenvolvimento integral da pessoa. Para que isso aconteça de 

maneira a propiciar o melhor aprendizado no menor decurso de tempo, a inclusão 

escolar deve buscar a articulação de todos esses elementos de maneira organizada 

e dirigida a objetivos comuns e preestabelecidos.  
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Assim, o que se pretende eliminar é a perda de tempo e o desperdício de 

recursos, ao passo que o que se quer ganhar é o maior e melhor desenvolvimento das 

potencialidades de cada criança e adolescente com Síndrome de Down.  

Do ponto de vista de recursos humanos que interagem em sua formação, 

devemos destacar a presença, no dia a dia da pessoa com Síndrome de Down, da 

família, da comunidade em que a pessoa está inserida, dos diversos profissionais de 

áreas que colaboram com sua saúde e bem-estar, além dos profissionais da educação 

que o atendem nas salas de aula comuns ou nas salas de recursos especiais.  

Quando falamos dos recursos de aprendizagem, voltamo-nos para o espaço 

escolar e os mais variados objetos e ferramentas que devem estar à disposição dos 

educadores e dos educandos, além dos próprios saberes a serem privilegiados no 

desenvolvimento da pessoa com Síndrome de Down, e que devem estar articulados 

como sendo de objetivo comum de todos aqueles profissionais que o atendem.  

Da análise dos questionários respondidos, verificou-se que há um anseio por 

parte dos entrevistados no sentido de que o Poder Público atue facilitando e 

promovendo essa integração ou articulação entre variados personagens e saberes 

da vida da pessoa com Síndrome de Down.  

Pensando nessa articulação, didaticamente analisamos, nos subitens a seguir, a 

integração das famílias e da comunidade; dos profissionais que atendem as pessoas 

com Síndrome de Down nas mais variadas áreas, inclusive da educação; e finalmente a 

articulação dos saberes trabalhados com esses educandos. 

 Articulação entre os profissionais que atendem a pessoa com 

Síndrome de Down, a família e a comunidade.  

Os questionários foram respondidos por pessoas da família de educandos com 

Síndrome de Down e também por professores da Rede Regular de Ensino. Notou-se, 

de modo bastante interessante, que há queixa dos dois grupos de que a falta de 

diálogo entre ambos atrapalha no desenvolvimento do aluno.  

Há pais que se queixaram de que a escola não contempla a fala de quem convive 

mais horas do dia com a pessoa com Síndrome de Down: os pais. Assim, alegam que os 

profissionais da educação ignoram informações importantes, as quais poderiam 

auxiliar no planejamento de atividades. 

De outro turno, os profissionais da educação também se queixam de que a 

ausência dos pais na escola, participando efetivamente da comunidade escolar, acaba 

por impactar nos resultados do trabalho realizado.  

Nesse sentido, a fala bastante pertinente da professora Gabriela Tannús Valadão 

deve ser registrada: “Em toda e qualquer categoria do Público Alvo da Educação 

Especial é preciso ter colaboração entre os profissionais e os familiares do 



25 
 

estudante. Assim, quando esta colaboração acontece, seja por meio da consultoria 

colaborativa ou do co-ensino e pelo empoderamento dos familiares, a escolarização 

do Público Alvo da Educação Especial é garantida”. 

Nesse sentido, foi possível perceber que os próprios participantes, nos relatórios, 

buscaram indicar aquilo que consideram fundamental nessa articulação, defendendo e 

enaltecendo a existência de “visitas frequentes de equipes técnicas para orientação 

e reuniões com a família ou responsável”, pois, de fato, é a família quem tem mais 

informações de como é o modo mais adequado de lidar com cada criança, em respeito 

às suas especificidades. 

Da mesma maneira, os questionários trouxeram a necessidade de aproximar 

toda a comunidade do processo de inclusão escolar dos alunos com Síndrome de 

Down. As escolas precisam, segundo sugestões, estar preparadas para acolher e 

atrair a comunidade para vivências e práticas das quais a pessoa com Síndrome de 

Down faça parte. O fato de a comunidade estar distante do espaço escolar e não 

conhecer o universo das pessoas com qualquer tipo de deficiência, ainda mais 

especialmente a Síndrome de Down, acaba por ampliar e manter preconceitos e 

mistificações a seu respeito. 

O que se pode fazer, por fim, é demonstrar, por meio da convivência e da 

comunicação, para toda comunidade escolar, que todos têm “direito de estar e 

permanecer na escola, apesar de qualquer dificuldade, seja cognitiva, comportamental 

ou motora”.  

 Falta de articulação entre os profissionais das diversas áreas que 

atendem a pessoa com Síndrome de Down. 

A pessoa com Síndrome de Down tem o direito de ser atendida por uma equipe 

multidisciplinar, que em suas especialidades possibilitam que a criança e o jovem 

despertem suas potencialidades e desenvolvam suas funcionalidades da melhor 

maneira possível. Isso não compete apenas à Educação, mas também à Saúde e à 

Assistência Social, fazendo com que as políticas públicas ultrapassem o âmbito de 

planejamento de uma só secretaria de Estado.  

Da mesma maneira, o resultado do trabalho de cada um desses profissionais 

não pode ficar estanque: é fundamental que possa ser pensado e dialogado com os 

demais agentes que atuam no diagnóstico e superação dos limites impostos pela 

deficiência. Essa equipe multidisciplinar abrange fonoaudiólogos, terapeutas 

ocupacionais, psicólogos e outros profissionais que possam auxiliar os professores em 

suas dúvidas, ao mesmo tempo em que possam receber, do professor, informações 

importantes.  

Devemos destacar ainda a necessidade de articulação com a rede de saúde e de 

assistência social, para garantir os direitos previstos na Lei n.º 13.146/2015, tais como o 
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diagnóstico precoce de deficiências, a inserção em programas sociais e a aquisição de 

tecnologias assistivas, entre outros.  

Pais alegaram, nos relatórios, que necessitam “que haja uma interação entre a 

área educacional, a da saúde pública e a da assistência social” porque, bem sabem, 

“diagnósticos precoces e consequentemente intervenções precoces fazem um 

enorme diferencial na qualidade de vida de todos os envolvidos com a pessoa com 

deficiência. Família, escola, saúde, assistência social e políticas públicas que funcionem 

na prática resultam em garantia de dignidade para pessoas com deficiência”. 

Percebemos, nesse momento, que a garantia desses direitos passa pela efetiva 

oferta de cuidados multidisciplinares aos alunos com Síndrome de Down por meio de 

uma rede compartilhada entre Secretarias de Estado nas áreas de Saúde, Educação e 

Assistência Social; bem como abrange a necessidade de comunicação entre esses 

profissionais e aqueles que trabalham diretamente com o ensino dos alunos.  

Esses profissionais, dialogando e compartilhando informações sobre cada aluno 

com Síndrome de Down, podem buscar, juntos, estratégias que garantam a 

aprendizagem. Além disso, a existência de uma equipe de apoio, até mesmo dentro 

do ambiente escolar, seria uma ferramenta valiosa no atendimento das crianças, 

proporcionando ambiente mais produtivo e formativo tanto aos educandos quanto aos 

seus familiares e aos profissionais que os atendem.  

A professora Gabriela Tannús Valadão, em sua contribuição, bem afirmou que só 

“podemos garantir que a escola mude e esteja apta a fazer escolarização com a 

diversidade, pois só iremos de fato atender a diversidade com diversidade de 

serviço, de profissional, de ambiente e colaboração de todos”. Nesse trecho, 

estamos falando não apenas do acesso a uma diversidade de serviços e profissionais, 

mas também da necessidade de comunicação entre esses agentes, para que se possa 

ter um perfil integral do educando com Síndrome de Down. O PEI, enquanto 

instrumento que se propõe a isso, é uma ação fundamental para o atendimento desse 

pleito, conforme veremos nas sugestões deste relatório.  

Devemos lembrar que este tópico está em plena sintonia com os direitos 

esculpidos nos diversos diplomas legais já mencionados no capítulo anterior, dentre 

os quais se destaca o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, em seu artigo 28, inciso 

XVIII, garante a “articulação intersetorial na implementação de políticas públicas”. O 

mesmo estatuto, em seu artigo 17, estabelece o dever do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e do Suas (Sistema Único de Assistência Social) promoverem ações articuladas 

para garantir, à pessoa com deficiência e sua família, a aquisição de informações, 

orientações e formas de acesso às políticas públicas que lhe estão disponíveis e 

também trata das informações e orientações na área da educação, para a garantia da 

plena cidadania.  
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Entende-se aqui a intenção da norma de destacar o dever do Estado de integrar a 

prestação desses serviços, a fim de potencializar seus resultados.  

 Articulação dos saberes trabalhados com os educandos: a inclusão 

escolar numa perspectiva multidisciplinar. 

Para que se consiga o objetivo de aproximar e proporcionar o diálogo entre os 

diversos profissionais que atendem a pessoa com Síndrome de Down (fonoaudiólogos, 

terapeuta ocupacional, psicólogos, psicomotricistas, enfermeiros, entre outros), é 

necessário fornecer-lhes instrumentos através dos quais possam tomar ciência das 

contribuições de cada um desses especialistas, que trabalho têm desenvolvido e quais 

observações têm feito, ou seja, traçarem de modo compartilhado um planejamento 

e juntos acompanharem e aperfeiçoarem o desenvolvimento desse plano.  

Atualmente, o modelo de inclusão dos alunos com deficiência intelectual 

considera apenas o Atendimento Educacional Especializado (AEE) como suporte para a 

inclusão, conforme estabelece o decreto n.º 7611, de 2011. A inclusão plena, 

entretanto, precisa ir muito além desse modelo, para que não se garanta apenas a 

educação especial segmentada, mas a inclusão escolar em sintonia com o 

desenvolvimento integral da pessoa.  

O aluno com deficiência intelectual necessita de diversos aportes para se tornar 

autônomo e poder desenvolver todo o seu potencial, fazendo com que o impacto da 

deficiência seja o menor possível em sua vida, como destacou Karla Janaine Moraes 

Borges, pós-graduanda em Educação Especial pela UFSCar e uma das mães que 

contribuíram para este relatório. De fato, há a necessidade, como já analisado, do apoio 

de uma equipe multiprofissional para que o aluno com Síndrome de Down se veja 

“estimulado a dar continuidade ao ensino na Rede Regular de Ensino”, como destacou 

outra mãe, Rosana Araújo, lembrando ainda a necessidade de evitar a evasão escolar 

desse público ao longo da trajetória escolar.  

Em suma, é necessário que o planejamento educacional da pessoa com 

Síndrome de Down seja individualizado, acompanhe o estudante por toda a sua 

trajetória escolar e ainda conte com as contribuições dos diversos profissionais que 

atendem a criança ou o adolescente, para que as informações resultantes do 

trabalho de um deles possam servir a todos na consecução do objetivo comum dessa 

equipe: o pleno desenvolvimento da pessoa com Síndrome de Down. 
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4. SÍNTESE, PRIORIDADES E SUGESTÕES

 
 

A partir das observações feitas acima, todas retiradas dos questionários, a 

Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa com Síndrome de Down chegou a alguns 

apontamentos de ações e sugestões para a Secretaria Estadual de Educação 

contribuir com a garantia do pleno desenvolvimento dessa população.  

Na primeira temática analisada, qual seja “o acesso e a permanência do aluno 

com Síndrome de Down na rede regular de ensino”, foram destacadas algumas 

sugestões: 

 Que a Secretaria Estadual de Educação apresente relatório com estimativa de 

crianças e adolescentes com Síndrome de Down no Estado de São Paulo, se 

possível com informações encaminhadas pela Secretaria Estadual de Saúde, 

dados confrontados com um levantamento da quantidade de alunos 

matriculados na Rede Particular e Rede Estadual de Ensino, detalhando a 

frequência e permanência na escola, a fim de se verificar se a realidade sobre 

o acesso e a permanência da pessoa com Síndrome de Down na escola é tão 

profunda quanto anunciada pelos entrevistados e, consequentemente, 

possam se propagar políticas públicas de garantia de direito a acesso e 

permanência; 

 Campanhas públicas de orientação aos pais sobre direito e dever de 

matricular seu filhos com Síndrome de Down, sobretudo com informação e 

conscientização da própria família com relação às capacidades e 

possibilidades de desenvolvimento das crianças e adolescentes; 

Já na segunda temática analisada, qual seja “saber mais para fazer melhor: do 

conhecimento de todos sobre a Síndrome de Down à capacitação docente”, foram 

indicadas as seguintes ações. 

 A produção de uma cartilha direcionada aos pais; panfletos e cartazes 

para a comunidade escolar; e material elucidativo para constante consulta 

e atualização de estudo disponibilizado nas diretorias de ensino para os 

profissionais da educação; 

 A realização de palestras e encontros em todas as diretorias de ensino do 

estado, voltadas para a desmistificação das deficiências intelectuais e 

promoção de debates que auxiliem os profissionais envolvidos 

diariamente com essa questão; 
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 Considerando que a mudança de cultura passa pela mudança das ideias, 

dos discursos e dos hábitos dos cidadãos, é preciso divulgar material com 

a elucidação dos conceitos envolvidos e a disseminação de uma imagem 

correta a respeito das pessoas com Síndrome de Down e do verdadeiro 

significado de inclusão escolar. Acredita-se que esse conteúdo deve ser 

permanente tanto na mídia, para alcance da sociedade em geral, quanto 

no âmbito da Secretaria de Estado, fornecendo manuais e cartilhas às 

famílias das pessoas com Síndrome de Down matriculadas na rede regular 

de ensino e de orientações voltadas para os profissionais envolvidos nos 

processos de formação; 

 Material especial para escolas onde há matrícula de aluno com Síndrome 

de Down e tratamento específico e intensificado da Secretaria de 

Educação do Estado para essas escolas; 

 Presença de cuidadores na escola e de professores auxiliares nas salas de 

aula da rede regular de ensino, quando houver aluno com Síndrome de 

Down, conforme solicitação de várias famílias e professores que 

responderam aos relatórios, destacando a possibilidade de os professores 

auxiliares trabalharem no modelo de ensino colaborativo, ou seja, 

compartilhando com o professor da sala de aula o ensino de toda a 

turma.  

Finalmente, na terceira temática analisada, qual seja a “articulação entre 

recursos humanos e seus saberes: diálogo entre profissionais que atendem a pessoa 

com síndrome de Down, entre os sujeitos que participam de sua vida e entre os 

diversos saberes conduzem ao seu desenvolvimento”, foram apontadas as seguintes 

ações e sugestões: 

 Buscar inserir, na cultura das escolas, estratégias de colaboração entre 

profissionais e familiares (Consultoria colaborativa, ensino colaborativo e 

empoderamento de familiares), conforme destacada sugestão da 

professora Gabriela Tannús Valadão; 

 Estimular projetos comunitários que possibilitem que as pessoas da 

comunidade envolvidas nesse contexto conheçam mais profundamente o 

universo da pessoa com deficiência; 

 Elaboração de um PEI: é necessário elaborar um PEI que contemple “um 

planejamento individualizado das questões que envolvem o processo de 

ensino-aprendizagem de cada pessoa com Síndrome de Down, do qual 

participam o professor, os profissionais que atendem o aluno, a família e 

o próprio aluno”, conforme escreveu uma pesquisadora na área e mãe de 

aluno com Síndrome de Down que respondeu aos nossos questionários. A 
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resolução n.º 61/2014 diz que o professor da Sala de Recursos é 

responsável por elaborar o Plano de Atendimento Individualizado. Assim, 

temos um documento pouco efetivo, pois está restrito às informações 

prestadas no Atendimento Educacional Especializado e a um único 

profissional. “Além disso, diversificar estratégias de ensino, comunicação, 

escrita e didáticas dentro do conceito de Desenho Universal de 

Aprendizagem – DUA, também, traz benefício para o PAEE e seus pares. 

Porém quando a defasagem do aluno PAEE é maior de acordo com o 

ano\seria que ele frequenta, é necessário elaborar o PEI. Para isto é 

preciso melhorar condição de trabalho e garantir formação de todos, 

como também elucida Gabriela Tannús Valadão em sua resposta aos 

questionários. Percebemos aqui que a professora Gabriela destaca que o 

PEI, sem a capacitação dos profissionais envolvidos, pode resultar em 

mais uma mudança de nomenclatura que não resulta na mudança efetiva 

da política pública educacional implementada. Sugestão: iniciar uma 

política pública na Secretaria Estadual de Educação com o intuito de 

promover a elaboração e acompanhamento de um Plano Educacional 

Individualizado para cada aluno com Síndrome de Down, além de 

preparar os profissionais envolvidos na formação desses alunos para 

realizar esse plano; 

 Orientação da direção das escolas, dos profissionais da educação e das 

demais áreas que atendem a pessoa com Síndrome de Down, inclusive 

das políticas públicas de Saúde e Desenvolvimento Social, em um diálogo 

entre Secretarias de Estado, para que todos esses agentes tenham 

condições de utilizar e informar ao PEI os planos e os avanços obtidos no 

desenvolvimento da pessoa com Síndrome de Down. No caso específico 

dos diretores, dado o momento atual de seleção e formação de novos 

profissionais com essa função, propiciado pelo concurso público 

promovido pela Secretaria Estadual de Educação e em andamento, eis 

uma ótima oportunidade de inserção, no currículo desse profissional, de 

conteúdos sobre os temas aqui debatidos, fazendo com que essa peça 

essencial na definição dos rumos da unidade escolar esteja apta a 

promover a real inclusão escolar. 
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CONCLUSÃO

 
 

Na tentativa de compreender melhor quais lacunas devem ser preenchidas ao 

longo do processo educacional da pessoa com Síndrome de Down, esse trabalho se 

deparou com um quadro que, embora em processo de evolução, carece de ajustes e 

complementos importantes. Tal necessidade pode encontrar sua resposta no espírito 

colaborativo. 

Nesse sentido, é na seara da colaboração e da participação que a Frente 

Parlamentar de Conscientização sobre a Síndrome de Down busca avançar. O conceito 

de construção do trabalho que agora tem uma de suas fases concluídas demonstra 

essa crença no envolvimento de todos para o sucesso coletivo. Foi a partir dessa visão 

que esse documento se originou e, por coincidência, boa parte das avaliações 

alcançadas reafirmam que é assim também que soluções para os dilemas que 

envolvem educação especial, educação inclusiva e inclusão escolar podem ser 

solucionados.  

Sem receio em relação a uma necessária redundância, ressalte-se que a essência 

do órgão que produziu, com o apoio de tantos, esse documento é igualmente a 

participação, uma vez que esta frente parlamentar é fruto da associação de deputados 

estaduais eleitos pelas regras democráticas para a representação dos cidadãos 

paulistas, representação essa que se torna inócua sem ela, a participação. 

Resta agradecer, uma vez mais, a todos que contribuíram de alguma forma 

para a elaboração do estudo que provocou este relatório. Cada contribuição é 

relevante e importante para os avanços pretendidos.  

Espera-se, modestamente, que as considerações contidas neste documento 

sejam avaliados pela Secretaria Estadual de Educação e que a pasta possa, a partir 

deles, colocar em prática políticas públicas que aperfeiçoem a educação especial, a 

educação inclusiva e a inclusão escolar no Estado de São Paulo. 



facebook.com/frenteparlamentardown


