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Resumo O estudo objetiva discutir, a partir de uma pesquisa realizada com crianças com deficiência 

mental causada pela Síndrome de Down, algumas possibilidades de trabalho com a linguagem oral e 

escrita pela via de outras ferramentas – música, pintura, teatro e fotografia – para o trabalho docente 

na escola para essas crianças que ingressam no Ensino Fundamental, que no Brasil assume a 

característica de nove anos. A partir de um estudo de caso de base qualitativa desenvolvido junto a 

professores e alunos, exploramos algumas ferramentas que contribuiriam para a garantia de outro 

modo de se trabalhar a leitura, escrita, percepção, emoção, dentre outras características linguísticas 

próprias das crianças que saem da educação infantil e que podem se perder diante do engessamento 

de práticas que o Ensino Fundamental pode impor. Para tanto, trazemos ao debate uma breve 

discussão acerca da linguagem, da inclusão e dos anos iniciais do ensino fundamental de nove anos 

no sentido de situar o leitor acerca daquilo que se pesquisa. De modo geral, o estudo identificou que 

o trabalho com as crianças com e sem deficiência, e no caso deste estudo, das que têm síndrome de 

Down, nos anos iniciais do ensino fundamental de nove anos, diante da abreviação do espaço/tempo 

da educação infantil – que é essencialmente lúdica – precisa revestir-se de um espaço que tenha como 

foco o trabalho com muitos materiais interessantes para as crianças, materiais como livros, revistas, 

recortes, colagens, pintura, desenho, vídeos, música, produção de textos, enfim, um trabalho que 

objetive transformar o processo ensino-aprendizagem em algo que seja ao mesmo tempo interessante 

e agradável para o professor e para as crianças. Além disso, há que se trabalhar para que a criança, ao 

mesmo tempo em que se apropria do conhecimento já produzido, produza suas impressões sobre este 

conhecimento, num processo realmente interativo, dialético e que veja a criança como ser histórico e 

social que produz cultura, que é sujeito do processo educacional e que também 

possui/produz/reproduz a linguagem de seu grupo social, e para tanto precisa exercitar essa linguagem 

em suas mais variadas possibilidades. 
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