
 

Atas do III Congresso Internacional “Educação Inclusiva e Equidade”; Pró-Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Almada/Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013. 

TÍTULO: O Papel do Professor e das Atividades Coletivas para a 

Aprendizagem de um Sujeito com Síndrome de Down  

 

Autoria: Cristina Massot Madeira Coelho, Bianca Alves Batista  

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Organização do Trabalho Pedagógico; Aprendizagem e 

Desenvolvimento. 

Resumo Esse trabalho foi produzido durante o Projeto 3: Sujeito, linguagem, aprendizagem, no curso 

de Pedagogia, na Faculdade de Educação, da Universidade de Brasília. Foi desenvolvido um Estudo 

de Caso por meio de metodologia de observação participante em sala de aula regular inclusiva, de 1º 

ano do ensino fundamental, da rede privada de ensino do Distrito Federal, em que estudava uma 

criança de nove anos com Síndrome de Down (S). Nosso intuito foi compreender aspectos da 

aprendizagem deste aluno e questões sobre a organização do trabalho pedagógico inclusivo. 

A classe é numerosa e na dinâmica da turma há conflitos e brigas constantes entre os alunos. Embora 

tenha comprometimento da fala, S é tranquilo e observador, atende regras de convívio social e da 

organização escolar. Tem boa coordenação motora para a escrita, reconhece e escreve todas as letras 

do alfabeto, e números de 1 a 12. Escreve seu nome e palavras usuais do dia a dia. Como aporte 

teórico utilizou-se a perspectiva histórico-cultural de Vigotski (1997,2012) com ênfase nos seguintes 

aspectos: desenvolvimento humano; relação ensino-aprendizagem; processos psicológicos 

superiores; papel do professor e da coletividade; interações sociais e o trabalho pedagógico; 

organização do tempo e do espaço em sala de aula. 

Foi feita a transcrição de episódios que são objetos de análise a fim de referendar o eixo de 

argumentação proposto. A experiência permitiu sínteses que foram além do objetivo inicial. Resultou 

numa discussão do que é inclusão, pois ficou claro que, apesar dos textos legais do Brasil enfatizarem 

a aprendizagem no processo de inclusão esta depende de um conjunto articulado de ações e condutas 

éticas e profissionais das pessoas que atuam nesta modalidade da educação, em que o professor é 

figura central. O trabalho pedagógico em sala de aula deve ser compreendido principalmente a partir 

das relações dos sujeitos daquele ambiente, pois, mesmo que haja técnicas de ensino diversificadas, 

materiais ou outro tipo de recurso, se as relações em sala de aula não estiverem permeadas de respeito, 

afetividade e qualidade comunicativa, de nada adianta o uso daqueles. 
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