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RESUMO 

O presente artigo é a apresentação de um estudo bibliográfico sobre a importância da ação do 

psicopedagogo na sala de aula em alunos com Síndrome de Down nos seus primeiros anos 

escolares e tem como objetivo ajudar os professores a construir um olhar mais completo, 

solidário a respeito do aluno e das suas condições para aprender.  

A partir de uma experiência e contato com alunos com Síndrome de Down pude observar 

desde o comportamento até achar algumas estratégias para desenvolver um bom trabalho Este 

artigo destina-se principalmente aos profissionais da educação que se interessam em trabalhar 

de forma lúdica e criativa, edificando um clima de descontração e prazer, imprescindível para 

que a aprendizagem aconteça. 

A partir do momento que interagimos e conhecemos a criança com síndrome de Down 

passamos a compreender que o  ritmo dela é mais devagar e por causa da Síndrome o aluno 

apresenta várias dificuldades que atrapalham seu desenvolvimento na escola, partindo daí o 

aluno precisa de orientação, paciência, respeitar seu ritmo e contar principalmente da ajuda 

destes profissionais aptos a agir de forma correta e cautelosa porque a maioria das crianças 

com síndrome de Down precisa de apoio adicional nos seus primeiros anos escolares. Todo 

membro participante dos contextos da criança deve estar familiarizado com as necessidades 

da criança e ser capaz de trabalhar bem com ela para melhores resultados futuros. 

 O trabalho psicopedagógico quando encontra parcerias na escola, pode promover efeitos 

muito positivos para a minimização das dificuldades no contexto escolar.  
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ABSTRACT 

This article presents a bibliographical study on the importance psicopedagogo of action 

in the classroom for students with Down syndrome in their early school years and aims 

to help teachers build a more complete, sympathetic look about student and its 

conditions to learn. 

From an experience and contact with students with Down syndrome I observed from the 

behavior to find some strategies to develop a good working This article is intended 

primarily to education professionals who are interested in working in a fun and creative 

way, building one atmosphere of relaxation and pleasure, essential for learning to take 

place. 

From the moment we interact and know the child with Down syndrome we understand 

that the pace of it is slower and because of the syndrome the student presents a number 

of difficulties that hinder their development in school, starting then the student needs 

guidance, patience, respect their pace and rely mainly on the help of these professionals 

able to act correctly and cautiously because most children with Down syndrome need 

additional support in their early school years. All participating member of the child's 

settings should be familiar with the child's needs and be able to work well with it for 

better future results. 

The psycho-pedagogical work is when partnerships in school, can promote a very 

positive effect for minimizing the difficulties in the school context. 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta deste artigo primeiramente é destacar um breve histórico sobre o 

profissional de Psicopedagogia com pesquisas bibliográficas e relacionar a importância do 

mesmo em sala de aula em alunos com Síndrome de Down. Destacarei também sobre suas 

características, deficiências e comportamento e como lidar com alunos com Síndrome de 

Down. 

A Psicopedagogia nasceu da necessidade de se buscar soluções e agir. Este 

profissional contribui com um olhar diferenciado ao problema de aprendizagem e vem 

caminhando com a intenção de favorecer e contribuir para uma melhor compreensão desse 

processo. A Psicopedagogia é uma área de estudos recentes, que resultou da união dos 

conhecimentos não só da Psicologia e da Pedagogia, mas também de diversas outras áreas 

como Fonoaudiologia, Medicina, Psicanálise. Porém, mesmo sendo a Psicopedagogia uma 

área interdisciplinar que teve um crescimento considerável nos últimos anos, ela tem, 

historicamente, se ligado mais a Educação do que à Medicina e a Psicologia.  

O profissional da psicopedagogia deve atuar como mediador, intervindo entre o 

indivíduo e suas dificuldades de aprendizagem, deve conhecer os problemas e interpretá-lo 

para então intervir da maneira mais correta. Dessa forma, o Psicopedagogo irá auxiliar o 

indivíduo o percurso da aprendizagem, estabelecendo um vínculo positivo com o mesmo, 

objetivando resgatar o prazer de aprender. 

A psicopedagogia vem atuando com êxito nas instituições, analisando e assinalando os 

fatores que favorecem, intervém ou prejudicam uma boa aprendizagem em uma instituição. 

Neste sentido, o presente artigo objetivou discutir a importância da atuação psicopedagógico 

nas instituições escolares. Para isso, inicialmente realizei o resgate da história e o conceito de 

Psicopedagogia, caracterizando seu objeto de estudo, que é o processo de aprendizagem do 

sujeito. Além disso, a prática da Psicopedagogia Institucional, ressaltamos e apresentamos 

aspectos específicos sobre a importância da ação psicopedagógico no contexto escolar, tendo 

a escola como uma instituição e destacando sua organização e funcionamento numa 

abordagem sistêmica. Portanto, pretendeu-se enfatizar a importância e a necessidade da 

instituição escolar estar aberta ao profissional da psicopedagogia, pois este realiza um 

trabalho com vista à prevenção das causas das dificuldades de aprendizagem em todos os 

aspectos, pois trabalha o indivíduo no local onde ele aprende, analisando as causas da não – 

aprendizagem. O profissional da psicopedagogia analisa e assinala os fatores que podem 
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favorecer, interferir e/ou prejudicar uma boa aprendizagem em uma instituição, seja ela 

escolar ou não.  

A psicopedagogia veio introduzir uma contribuição mais rica no enfoque pedagógico. 

O processo de aprendizagem da criança é compreendido como um processo muito abrangente, 

implicando componentes de vários eixos de estruturação. 

Percebe-se que as causa do processo de aprendizagem, bem como das dificuldades de 

aprendizagem, não está localizada somente no aluno e no professor, passa a ser vista como um 

processo maior com inúmeras variáveis que precisam ser apreendidas com bastante cuidado 

pelo professor e psicopedagogo. 

O aluno deve ser percebido em toda a sua singularidade e, em toda a sua 

especificidade, em um programa direcionado a atender as suas necessidades especiais. É a 

percepção desta singularidade que vai comandar o processo e não um modelo universal de 

desenvolvimento. 

O Psicopedagogo, diante das dificuldades de aprendizagem e numa ação preventiva, 

inserido no âmbito escolar, deve adotar uma postura crítica, com o objetivo de propor novas 

alterações de ação voltadas para a melhoria da aprendizagem. Ele deve buscar o que o 

aprender significa para o indivíduo, sua família, sua comunidade, deve fazer uma pesquisa 

particular deste indivíduo não só para encontrar as causas do não aprendizado, mas também 

para facilitar a aprendizagem. 

Em sua atuação na esfera escolar, em seu foco de atuação junto a Direção, 

coordenação e corpo docente, ele se interessa pelo processo de construção do conhecimento. 

É este seu norte, é para este lugar que dirige o seu olhar inquietante e curioso, que observa 

tudo e sobre tudo pensa: a história, as condições, as interações de fatores de ordens diversas 

na construção do conhecimento, daquela criança daquela família daquele professor, e daquela 

instituição. Observa se os conteúdos trabalhados e se as práticas pedagógicas daquela 

instituição estão de acordo com o Projeto Pedagógico e com o Regimento Escolar da mesma, 

para poder dar uma devolutiva de forma que venha a contribuir para o crescimento desta 

através de mudanças que virão a ocorrer de comum acordo com todos. 

Segundo Porto (2007, p. 110), o campo de atuação da psicopedagogia é a 

aprendizagem, e sua intervenção é preventiva e curativa, pois se dispõe a detectar problemas 

de aprendizagem e “resolvê-los”, além de preveni-los, evitando que surjam outros.  

No enfoque preventivo, o papel do psicopedagogo é detectar possíveis problemas no 

processo ensino-aprendizagem; participar da dinâmica das relações da comunidade educativa, 
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objetivando favorecer processos de integração e trocas; realizar orientações metodológicas 

para o processo ensino-aprendizagem, considerando as características do indivíduo ou grupo; 

colocar em prática alguns processos de orientação educacional, vocacional e ocupacional em 

grupo ou individual.  

Cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações no processo aprendizagem, 

participar da dinâmica da comunidade educativa, favorecendo a integração, promovendo 

orientações metodológicas de acordo com as características e particularidades dos indivíduos 

do grupo, realizando processos de orientação. Já que no caráter assistencial, o psicopedagogo 

participa de equipes responsáveis pela elaboração de planos e projetos no contexto 

teórico/prático das políticas educacionais, fazendo com que os professores, diretores e 

coordenadores possam repensar o papel da escola frente a sua docência e às necessidades 

individuais de aprendizagem da criança ou, da própria ensinagem.Bossa (1994, p.23) 

Partindo deste contexto o psicopedagogo institucional, como um profissional 

preparado e qualificado, está apto a trabalhar na área da educação, dando assistência aos 

professores e a outros profissionais da instituição escolar para a contribuir e melhorar as 

condições do processo ensino-aprendizagem, bem como para prevenção dos problemas de 

aprendizagem. 

 

Para Mery (1985). O Psicopedagogo é um professor de um tipo particular que 

realiza a sua tarefa de pedagogo sem perder de vista os propósitos terapêuticos da 

sua ação. Qualquer que tenha sido a sua formação (psicólogo, pedagogo, 

fonoaudiólogo, professor), ele assumirá sempre a dupla polaridade de seu papel, o 

que determinará seu modo de ser perante a criança e seus familiares, bem como 

diante da equipe a que pertence. Mery (1985, p. 48) 

 

1. APRENDIZAGEM SEGUNDO ALGUNS AUTORES 

 

 Segundo Alicia Fernández (2001 pág. 40) narra que todo sujeito tem sua modalidade 

de aprendizagem e os seus meios para construir o próprio conhecimento, e isso significa uma 

maneira muito pessoal para se dirigir e construir o saber. 

 Piaget (1976 pág. 21) busca auxílio na linha cognitivista para desenvolver uma 

caracterização do processo de aprendizagem. Ele afirma que a aprendizagem é um processo 

necessariamente equilibrante, pois faz com que o sistema cognitivo busque novas formas de 

interpretar e compreender a realidade enquanto o aluno aprende. 

 Porém, quando se fala em aprendizagem, não podemos relacionar o problema 

simplesmente com o aluno, pois, a aprendizagem não é um processo individual, ou seja, não 
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depende só do esforço de quem aprende, mas sim de um processo coletivo. 

 É o que ainda nos apresenta Fernández (2001 pág. 32) a importância da família, que 

por sua vez, também é a responsável pela aprendizagem da criança. 

 Allmeida (1993 pág. 26), também considera que a aprendizagem ocorre no vínculo 

com outra pessoa, a que ensina, “aprender, pois, é aprender com alguém”. É no campo das 

relações que se estabelecem entre professor e o aluno que se criam às condições para o 

aprendizado, sejam quais forem os objetos de conhecimentos trabalhados. 

Para Visca (1987 pág. 27), a aprendizagem depende de uma estrutura onde envolva o 

cognitivo/afetivo/social, nas quais estas sejam indissociavelmente ligadas a alguns aspectos 

desses três elementos. Sendo assim, a inteligência vai se construindo a partir da interação do 

sujeito e as circunstâncias do meio social. 

Segundo Oliveira melhorar o processo de ensino e a qualidade das aprendizagens, com 

base em uma visão ética e social; promover aprendizagens cooperativas, em que cada aluno 

possa atingir seus objetivos de forma colaborativa, tendo a integração, o grupo, o trabalho em 

equipe como pressuposto par essa aprendizagem; promover a cooperação escola-família com 

base nos projetos educativos específicos; colaborar com a formação do professor; participar 

de equipes multidisciplinares, compartilhando dos ideais, procedimentos e materiais didáticos 

(OLIVEIRA, 2007, p. 49). 

E na visão psicopedagógica, o pressuposto sistêmico vem ao encontro da necessidade 

de entender a construção da aprendizagem, com base na dinâmica e nas relações entre os 

elementos envolvidos no processo, e auxilia na visão sobre o ensinar e o aprender, que é 

básico na instituição educacional (OLIVEIRA, 2007, p. 52). 

Oliveira (2009, pág. 41) afirma também que a intervenção tem um maior alcance 

quando realizada no ambiente em que o aluno desenvolve suas atividades e por meio das 

pessoas que, cotidianamente, se relacionam com ele, uma vez que os processos de 

aprendizagem se relacionam diretamente com a socialização e integração dos alunos no 

contexto sócio educacional em que estes estão inseridos. 

2 - O QUE É SINDROME DE DOWN E CARACTERÍSTICAS 

A Síndrome de Down é definida por uma alteração genética caracterizada pela 

presença de um terceiro cromossomo de número 21, o que também é chamado de trissomia do 

21. Trata-se de uma deficiência caracterizada pelo funcionamento intelectual inferior à média, 

que se manifesta antes dos 18 anos. Além do déficit cognitivo e da dificuldade de 

comunicação, a pessoa com Síndrome de Down apresenta redução do tônus muscular, 
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cientificamente chamada de hipotonia. Também são comuns problemas na coluna, na tireoide, 

nos olhos e no aparelho digestivo. Muitas vezes, a criança com essa deficiência nasce com 

anomalias cardíacas, solucionáveis com cirurgias, estão mais vulneráveis a uma maior 

incidência de algumas doenças, como cardiopatias e problemas respiratórios 

Entre as características físicas associadas à síndrome de Down estão: olhos 

amendoados, maior propensão ao desenvolvimento de algumas doenças, hipotonia muscular e 

deficiência intelectual. Em geral, as crianças com síndrome de Down são menores em 

tamanho e seu desenvolvimento físico e mental são mais lentos do que as outras crianças da 

sua idade. Também é importante destacar que a síndrome de Down não é uma doença, e sim 

uma condição inerente à pessoa, portanto não se deve falar em tratamento ou cura. Entretanto, 

como esta condição está associada a algumas questões de saúde que devem ser observadas 

desde o nascimento da criança. O desenvolvimento dos indivíduos com a trissomia está 

intimamente relacionado ao estímulo e incentivo que recebem, sobretudo nos primeiros anos 

de vida, por isso mais uma vez cabe aos pais, profissionais se atentarem a isso para melhores 

resultados futuros. 

2.1 A SÍNDROME DE DOWN NA SALA DE AULA / DEFICIÊNCIAS / 

COMPORTAMENTOS / ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 

 Para um melhor trabalho acredito que a primeira regra para a inclusão de crianças 

com Down é a repetição das orientações em sala de aula para que o aluno possa compreendê-

las. A criança demora mais para compreender e entender o que temos para ensiná-la e o 

período de concentração em muitas crianças com síndrome de Down é menor e são facilmente 

distraídas e ainda também se cansam mais facilmente e uma das estratégias que procurava 

desenvolver é oferecer atividades curtas e claras aplicando intervalos frequentes e mudando a 

atividade regularmente. E devemos entender que a criança não vai transferir conhecimento 

automaticamente, necessitando de muita paciência, controle e amor. 

Respondem bem a rotinas e são capazes de apreendê-las bem. Ensiná-las a rotina e a 

estrutura dos seus dias com o auxílio de sugestivos recursos visuais fortes e claros, como 

fotografias e objetos de referência, aprender com atividades manuais pode ajudá-las a 

aprender. Por esses meios, elas podem entender melhor seu ambiente, aprender o 

comportamento apropriado para situações e atividades específicas, e prever a próxima 

atividade. Por isso, é importante reforçar comandos e solicitações com modelos que ele possa 
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ver, de preferência com ilustrações grandes e chamativas, com cores e símbolos de fácil 

compreensão. 

Muitas crianças com SD quando seguem uma rotina e uma estrutura estabelecida e 

trabalham com atividades focadas e claras favorece no sucesso da aprendizagem e seguir uma 

rotina e regras de modo que ela possa entender dando o tempo e oportunidades para que sejam 

aprendidos preparando a criança antecipadamente garantindo que a aluna esteja ciente da 

próxima atividade usando algum objeto ou figuras, horários visuais e objetos de referência 

como uma pasta de dente e escovas para a hora da escovação. 

A linguagem verbal deve ser o mais simples possível procurando estabelecer 

combinados e sempre mantendo as atividades propostas no nível da capacidade da criança e 

com desafios gradativos planejando pausas entre uma atividade e outra até porque o esforço 

para desenvolver atividades que envolvam funções cognitivas é muito grande. Às vezes, o 

cansaço da criança faz com que as atividades pareçam difíceis e sentirem incapazes de 

realiza-las. 

Precisamos sempre valorizar o empenho e a produção. Observar quando o aluno está 

isolado do grupo e com pouca importância e na rotina escolares, a criança adota atitudes 

reativas, como desinteresse, descumprimento de regras e provocações, estas implicações passa 

a não ser favorável para seu aprendizado, precisamos estar atentos como um todo. 

Temos que lembrar que a maioria das crianças com Síndrome de Down estará em um 

estágio de desenvolvimento social e emocional anterior aos seus colegas devido as 

dificuldades de aprendizagem parecendo crianças mais novas. 

Os objetivos do trabalho devem incluir principalmente participar e incluir com os 

demais colegas de classe, interagindo como um todo, tanto na sala de aula e com os 

funcionários da escola, assim facilitaria o trabalho e aceitação dos demais colegas. 

Ensinando patrões típicos de comportamento, por exemplo, ensinar a brincar e 

interagir, desenvolver independência, autonomia, amizades, preocupando com os outros, 

saber sua vez, dividir, fazer fila, sentar, jogar, incluir no ambiente da escola. Procurar evitar 

trabalho afastado, separado num mínimo possível e quando necessário a intervenção separado 

dos outros precisa ser por breve períodos até porque o aluno precisa ser encorajado a trazer 

um amigo ou trabalhar num grupo pequeno. 

Crianças com Síndrome de Down podem ter mais dificuldades em participar de jogos 

e que exigem habilidades motoras grossas e finas, como manipular pequenas peças e tendem 

precisar de ajuda no desenvolvimento de suas habilidades motoras, com isso usando uma série 

de materiais lúdicos e variados, por exemplo, tesouras que são adaptadas e sem ponta, lápis 
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mais grossos, atividades multissensoriais, alinhavos, ajudarão muito na parte sensorial. E 

umas das estratégias que usei para ajudar foi expandindo suas habilidades motoras finas e 

grossas, como pegar e jogar bola, sentar corretamente, subir e descer degraus, pular dentro e 

fora de bambolês, oferecer várias atividades para desenvolver o controle motor fino, como 

peças de encaixe, fios, linhas, confecção de pulseira e colares com miçangas (forma lúdica e 

divertida) e para atividade pré escrita usei o chão de areia com movimentos largos usando um 

cabo de vassoura  

Quanto a Deficiência visual nas crianças com síndrome de Down tem tendência a 

serem ótimas aprendizes visuais, muitas têm algum tipo de deficiência visual: e precisam usar 

óculos antes da idade de sete anos. No entanto, problemas visuais em crianças com 

dificuldades de aprendizagem frequentemente passam despercebidos, visto que qualquer 

dificuldade na aprendizagem ou no comportamento é tida como consequência da deficiência. 

É importante, portanto, garantir que a visão seja conferida nos primeiros anos pelo menos a 

cada seis meses e que cada possível problema visual específico seja levado em conta.  

Quanto a deficiência auditiva muitas crianças pequenas com síndrome de Down 

experimentam alguma perda auditiva, especialmente nos primeiros anos. É muito importante 

checar a audição de uma criança, já que isso afetará o desenvolvimento da linguagem e da 

fala. A claridade da audição pode também flutuar diariamente e é importante determinar se as 

inconsistências na resposta da criança são devidas à perda auditiva ou falta de compreensão 

ou uma postura inativa. E as estratégias importante é reforçar a fala com expressões faciais, 

sinais ou gestos e também com recursos visuais, fale diretamente olhando à criança 

reforçando ou repetindo palavras e frases. 

Quanto ao comportamento inadequado da criança com SD podemos aprender que a 

criança busca a atenção e principalmente se a criança não aprendeu ou não está acostumada a 

trabalhar em equipe, ou muitas vezes quando tem que dividir ou revezar gerando um 

comportamento ruim e a estratégia é certificar que as regras estejam claras ao ver do aluno 

investigando este tipo de comportamento, faça elogios ou aplauda.  
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CONCLUSÃO 

 

Diante do artigo exposto, é importante ressaltar a participação do psicopedagogo que 

vai atuar na escola, precisamos pensar nas diferentes demandas do sistema escolar atual, com 

o objetivo de tornar sua ação coerente. Mas para isso é necessário que disponha de referencial 

e instrumentos adequados, pois este profissional constituirá a função de ensinar, envolvendo 

toda sua estrutura física,  

E ao considerar que a atuação psicopedagógica possibilita levar o sujeito que aprende 

a tornar-se mais consciente e ativo no seu próprio processo de aprender, exigem-se do 

psicopedagogo uma escuta e um olhar diferenciados. 

Neste sentido, acredita-se que o trabalho psicopedagógico quando encontra 

consonância e parcerias na escola, pode promover efeitos muito positivos para a minimização 

das dificuldades que emergem no contexto escolar, apesar de representar um constante 

desafio, pois requer o envolvimento de toda a equipe, e um desejo permanente de mudanças, 

para que as transformações, de fato, ocorram. 

Portanto, espera-se que a atuação do psicopedagogo se aproxime cada vez mais na 

instituição auxiliando e ajudando com esta nova etapa de inclusão para realizar um 

maravilhoso trabalho com estas crianças que estão chegando nas escolas com Síndrome de 

Down e apresentam dificuldades de aprendizagem e precisam ser auxiliadas e que possamos 

superar-se nas adversidades através da aprendizagem. 
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