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RESUMO 

 

Este trabalho foi realizado para entendermos qual é a atuação e os desafios 
enfrentados pelo assistente social na inclusão de crianças e adolescentes com 
Síndrome de Down na Educação Regular. A metodologia utilizada neste trabalho foi 
pesquisa bibliográfica, feita através de textos, artigos, e livros. Discorreremos 
durante o trabalho sobre a Política de Educação com ênfase na educação inclusiva, 
e os avanços da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ao discorremos sobre o 
conceito da Síndrome de Down, falamos sobre o seu universo, e seus aspectos 
sociais e culturais, juntamente com o papel da família. Destacamos a atuação do 
Assistente Social na inserção de crianças e adolescente com Síndrome de Down no 
ambiente escolar, bem como os desafios encontrados pelo profissional de Serviço 
Social na defesa e na efetivação de direitos destas pessoas. Assim, buscamos este 
o universo, os desafios enfrentados tanto por eles, quanto pela família, na inserção 
da pessoa com deficiência no Ensino Regular, garantindo a efetivação desse direito 
à educação.   
 
 
 
Palavras-chave: Serviço Social; Inclusão Escolar; Síndrome de Down; Família; 

Política de Educação. 

  



VIEIRA, Fernanda Amaral. Down Syndrome and its inclusion challenges: The 
professional practice of the Social Worker regarding the challenges for the 
inclusion of the person with Down Syndrome in the educational context. 2018. 
33 f. Social Work Course Completion Work – Centro Universitário Anhanguera de 
Niterói, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

This study was carried out in order to understand which are the problems challenging 
a social worker for the inclusion of children and adolescents with Down syndrome 
into the general school system. Methodology used in this study was documentary 
research consulting books, articles and texts in the matter. We’ll discuss about 
Education Policy with emphasis in Inclusion and the progress under the Law of 
Directives and Bases of National Education. When talking about Down syndrome 
we’ll say something on social and cultural aspects and the family role. It will be 
highlighted the social worker role in the insertion of children and adolescents with 
Down syndrome in the school as well as challenges faced by the Social work 
professional in the defense and concretization of these persons rights. 
 
Key-words: Social service; School inclusion; Down's syndrome; Family; Education 
Policy 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa aborda o tema sobre os desafios de inclusão de crianças 

e adolescentes com síndrome de down dentro do ambiente escolar. Mais que isso, 

pretende-se trazer também os questionamentos da profissão e o papel do assistente 

social frente aos desafios enfrentados dentro deste ambiente, e no tratamento com 

as famílias. 

Pretende-se com esta pesquisa dar visibilidade a quem é pouco visto, pois o 

caminho da inclusão é dificultoso, assim, para que isso seja feito, é preciso romper 

com várias barreiras, inclusive a do preconceito, que são inúmeros. Para romper tais 

obstáculos, o assistente social funcionará como uma ferramenta de intermediação, 

mas não só, é preciso que tal profissional seja um agente que irá fazer valer os 

direitos das pessoas com síndrome de down no caminho da inclusão, principalmente 

no ambiente escolar.  

Assim, problema desta pesquisa consiste em deixar claro qual o papel do 

assistente social nesta inclusão ao Ensino Regular. É importante que não somente 

os familiares, mas também a sociedade saiba exatamente quem luta pela garantia 

desse direito, e quais são as formas que encontramos para que tudo seja feito da 

forma mais clara e rápida, para que estas crianças e adolescentes sejam incluídos 

no ambiente mencionado.  

O objetivo principal deste estudo é entender a atuação e os desafios 

enfrentados pelo assistente social na introdução de crianças e adolescentes com 

síndrome de down na educação regular, bem como possui os seguintes objetivos 

secundários: discorrer sobre a política de educação, com ênfase na educação 

inclusiva; conhecer o universo da SD; e verificar a atuação do assistente social com 

a inserção de crianças e adolescentes na educação regular, apontando os desafios 

enfrentados. 

A metodologia desta pesquisa caracteriza-se em revisão bibliográfica, os 

locais da busca para esta pesquisa serão artigos, textos e livros, desenvolvidos nos 

últimos quinze anos, para que seja uma pesquisa completa e clara sobre tudo que 

está sendo tratado.  

Esta pesquisa foi construída e dividida em três capítulos. No primeiro capítulo, 

falaremos sobre a Política de Educação no Brasil, onde abordaremos brevemente a 

questão sobre a política de educação, em seguida abordaremos a LDB e seus 
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avanços. Em momento posterior discorreremos sobre a política de educação, mas 

com ênfase no objeto principal do trabalho, a inclusão. 

No segundo capítulo, conceituaremos a Síndrome de Down, considerando os 

aspectos históricos e biológicos, conheceremos o papel da família, e os aspectos 

sociais e culturais que perpassam a Síndrome de Down. 

No terceiro capítulo, serão abordados os desafios enfrentados pelo 

profissional do Serviço Social na defesa de direitos e a inclusão das crianças e dos 

adolescentes com síndrome de down. Por último, mas não menos importante, 

discorreremos sobre a atuação do profissional para a efetivação de tais direitos. 

Através destes capítulos pretende-se entender o papel do assistente social, 

no contexto educacional, que é o mediador na relação entre pessoas. Vale ressaltar 

que o campo de trabalho no contexto educacional, é novo, de modo que há um 

espaço que deve ser preenchido pelos profissionais para um melhor entendimento 

das questões que envolvem o universo das pessoas com síndrome de down.  
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2. A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 
 
2.1 - Conceituando a política de educação. 

 
 

De acordo com Azevedo (2011), falar em política educacional implica em 

considerar que a mesma se articula ao projeto de sociedade que se pretende 

implantar, ou que está em curso em cada momento histórico e conjuntura política, 

uma vez que o processo educativo forma aptidões e comportamentos que são 

necessários ao modelo social e econômico em vigor. 

Portanto, devemos ter consciência de que a política educacional não é 

pensada como um projeto a longo prazo, e isso pode sim mais atrapalhar do que 

ajudar, pois é necessário que se façam estes tipos de projeto, justamente para que 

possamos ter de fato a certeza do que se está acontecendo. 

Ter um planejamento é necessário para que se possa ter clareza do que está 

ocorrendo dentro do ambiente educacional. Com as intensas trocas de governo, com 

inúmeros projetos e planos que cada um tem para a educação, desta forma se 

verifica que a educação vai sempre ficando para trás.  

Faz-se necessário que se tenha uma continuidade para que possamos ter 

uma educação brasileira de qualidade. Por isso, os projetos e propostas dentro da 

educação deveriam ser a longo prazo, bem como deixar definitivamente de ser uma 

política que sempre precisa ser recomeçada.  

Nesse sentido, Giron (2014) destaca que: 

 

Para que uma política possa ultrapassar governos e tornar-se plurigestional, 

ela deve ser formulada com a participação, tanto da equipe técnica do 

Ministério e Secretarias de Educação, como também, pelo coletivo de 

educadores e gestores que atuam diretamente no espaço escolar, pois 

somente dessa forma será possível expressar as aspirações da maioria dos 

envolvidos no processo educativo, e não somente as intenções dos agentes 

políticos que ocupam cargos momentâneos no poder.  

 

A partir dos anos 80, o sistema educacional assumiu uma nova característica, 

através da proposta com o ideário neoliberal, que era de se ter qualidade no ensino, 
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desse modo fez-se incluir a qualidade na formação do trabalhador, como exigência 

do mercado competitivo.  

Na Conferência Mundial de Educação para Todos (1990), realizada em 

Jontiem (Tailândia), financiada pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (Unesco), Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(Unicef), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Banco 

Mundial (BM), ficou acordado, com representantes de diversos governos e entidades 

não-governamentais, associações profissionais e educadores do mundo inteiro, que 

todos se comprometeriam em garantir uma educação básica de qualidade para 

todas as crianças, jovens e adultos do seu país. (MELO, 2004). 

A educação básica tinha como principal objetivo, ajudar e contribui para que 

os trabalhadores conseguissem se adaptar as novas demandas do mercado 

globalizado. A grande intenção era fazer com que eles conseguissem adquirir novos 

conhecimentos sem ter grandes dificuldades.  

Já nos anos 90, com o governo de Fernando Collor, destacou-se uma 

educação que tinha como prioridade a promoção da aquisição de novas 

competências e habilidades pelos indivíduos, no intuito de promover a uniformização 

da integração global do mercado. (GIRON, 214). 
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2.2  - A LDB e seus avanços.  

 

Após 13 anos de debate foi aprovada a primeira LDB, no ano de 1961, que 

garantia aos estados e municípios mais autonomia sobre a educação, diminuindo a 

centralização do MEC. Um dos pontos de maior disputa para a aprovação da lei foi o 

ensino religioso facultativo nas escolas públicas.  

Até a chegada do ano de 1971, muitas mudanças ocorreram, mas a mais 

significativa ocorreu neste ano, que foi quando o ensino passou a ser obrigatório dos 

7 aos 14 anos, e também se passou a prever um currículo comum para o primeiro e 

segundo grau, e uma parte diversificada em função das diferenças regionais.  

No ano de 1996, mais uma reforma significativa na LDB, que trouxe diversas 

mudanças à antiga lei, que passou a incluir a educação infantil (creches e pré-

escolas), destaca que:  

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1996). 

 

Esta mesma lei também introduziu mecanismos de avaliação do ensino, que 

hoje se materializam em iniciativas como o IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) e o Censo Escolar. Diante disto, podemos conhecer melhor o que 

se passa dentro das escolas, como por exemplo, às matrículas que são feitas nas 

diferentes localidades do Brasil. 

Vejamos no gráfico abaixo os resultados referentes à matrícula inicial na 

Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio (incluindo o médio 

integrado e normal magistério) da Educação Especial, das redes estaduais e 

municipais, urbanas e rurais em tempo parcial e integral, no Estado do Rio de 

Janeiro. 
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Fonte: Censo Escolar 2018 - INEP 

 

A LDB, para se manter viva até hoje, precisou ultrapassar algumas barreiras 

governamentais e para isso, contou com o reforço de mecanismos como o PNE 

(Política Nacional de Educação), que define metas e objetivos a serem alcançados a 

cada 10 anos.  

De acordo com os pesquisadores Barbara Bruns, David Evans e Javier 

Luque: “De um ponto inicial de nenhuma informação sobre aprendizado de 

estudantes em 1994, os governos FHC e Lula sistematicamente construíram um dos 

mais impressionantes sistemas do mundo para medir resultados educativos”, no 

estudo Achieving World-Class Education in Brazil, publicado pelo Banco Mundial há 

cinco anos. 

Ainda segundo os autores, entre 1990 e 2010, a evolução na escolaridade da 

população do Brasil cresceu a um ritmo mais rápido que o da China. Depois do 

acesso, os maiores desafios para o país, ainda de acordo com eles, seriam a 

qualificação dos professores, o desenvolvimento das crianças mais vulneráveis e a 

melhoria da qualidade do Ensino Médio. 
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2.3 - A Política de Educação com ênfase na educação inclusiva, e seus 
aspectos legais. 

 

 

A Educação Inclusiva passou a ser fundamentada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei 4.024/61, que aponta o direito dos 

“excepcionais” à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino, em 

1961.  

No ano de 1973, o MEC cria o Centro Nacional de Educação Especial – 

CENESP, que era responsável pela educação especial no Brasil. Neste mesmo 

período, não tivemos nenhuma efetivação de políticas públicas de acesso universal 

à educação, continuando assim, com a concepção de “políticas especiais”, por se 

tratar de educação aos estudantes com alguma deficiência.  

Segundo Voivodic (2013 partir das décadas de 1960 e 1970, o termo 

mainstreaming foi traduzido no Brasil por integração. Em nosso país, a integração 

escolar, transplantando a filosofia da normalização, traduziu-se na colocação do 

aluno com deficiência em classe especial na escola regular.  

A integração escolar tupiniquim adaptada pretendia ampliar o acesso à escola 

pública ao portador de deficiência, propiciar a diversificação dos serviços 

anteriormente restritos às escolas especiais filantrópicas e, com isso, facilitar uma 

opção para uma modalidade de serviço potencialmente menos segregadora. 

(MENDES, 1999: 9). 

Em nosso sistema educacional encontramos atualmente uma verdadeira 

integração não planejada ou uma inclusão incipiente. A integração não planejada se 

refere à presença de crianças com deficiência na sala comum, sem apoio 

especializado e sem planejamento. (cf. ODEH, apud MRECH, 1999). 

Segundo Voividic (2013), o acompanhamento das posturas internacionais se 

faz através das leis que postulam determinadas ações, mas cuja implementação é 

lenta e não planejada. 

Pode-se observar que no caso da inclusão escolar, seja em qual país for, o 

processo é lento e demorado. Mas o grande avanço é que existem leis que 

garantem esta inclusão, fazendo com que crianças e adolescentes não se sintam 

excluídos da sociedade.  
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3. CONCEITUANDO A SÍNDROME DE DOWN 

 
 
3.1 - O que é a Síndrome de Down, considerando os aspectos históricos e 

biológicos. 
 

A Síndrome de Down (SD) é uma alteração genética presente na espécie 

humana desde sua origem. Foi descrita como tal há 150 anos, quando John 

Langdon Down, em 1866, se referiu a ela pela primeira vez como um quadro clínico 

com identidade própria. 

Segundo a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, 

somente em 1958, o francês Jérõme Lejeune e a inglesa Pat Jacobs descobriram de 

maneira independente a origem cromossômica da síndrome. Foi quando ela passou 

a ser considerada uma síndrome genética.  

A SD é causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na 

maior parte das células de um indivíduo, caracterizando assim, uma trissomia 21. 

Quando isso acontece, a pessoa passa a ter 47 cromossomos, e não mais 46.  

Segundo Voivodic (2013), a SD pode ser causada por três tipos de 

comprometimentos cromossômicos, são eles: Trissomia simples, translocação e 

mosaicismo.  

De acordo com o autor, a trissomia simples ocorre a não disjunção do 

cromossomo 21; percebe-se claramente a trissomia, ou seja, o 3º cromossomo extra 

ao par 21, causando a síndrome. Sua incidência é a mais comum, ocorrendo mais 

ou menos em 96% dos casos, sendo suas causas discutíveis, já que os pais têm 

cariótipo normal, e a trissomia se dá por acidente.  

Já na trissomia por translocação, segundo o autor, o cromossomo adicional 

está sobreposto a um cromossomo de outro par, portanto não se trata de uma 

trissomia livre. A translocação se dá quando um cromossomo do par 21 e o outro, ao 

qual se agrupou, sofrem uma quebra na sua região central. Há uma união entre os 

dois braços mais longos e perda dos dois braços curtos. Não se notam as diferenças 

clínicas entre as crianças com trissomia simples ou por translocação, e ocorrem em 

2% dos casos.  

Segundo o autor, no mosaicismo há a presença de um percentual de células 

normais (46 cromossomos) e outro percentual com células trissômicas (47 

cromossomos). Ocorre em cerca de 2% dos casos. A causa desta “falha” é, até o 
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momento, desconhecida, mas sabe-se, no entanto, que é pequena a probabilidade 

de reincidência numa mesma família. 
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3.2 – O papel da família nesse universo. 

 

Devemos levar em consideração que a família é o início de tudo, pois uma 

criança é gerada neste ambiente. Somente após ser gerada, que começam a ser 

observadas as primeiras características, através de um acompanhamento médico.  

Mas o que se deve destacar é que a família é o ponto principal para este 

universo, pois é por meio do relacionamento do seu primeiro grupo social, a família, 

que a criança realiza a socialização primária.  

A socialização primária é onde a criança aprende os papéis sociais, ou seja, 

onde passa pelo processo de formação da identidade social e pessoal, na imagem 

que a pessoa tem de si mesma. 

Segundo Glat (1989; 1995), ao entrar em contato com o grupo social mais 

amplo, geralmente na fase escolar – socialização secundária – a criança terá novos 

ajustes a fazer para se adaptar. 

Por isso destacamos que o papel da família é importante, pois é a base de 

todos as inserções sociais que qualquer criança vai passar. Seja a inserção familiar, 

ou até mesmo a inserção no seu grupo de trabalho. É sempre a família que vai dar 

toda base e suporte para as fases da vida. 

Muitas das vezes, antes mesmo de uma criança com deficiência nascer, 

instala-se uma crise familiar, que é uma reação normal. Passado este primeiro 

momento, é hora da família se ajustar, ou reajustar, para esta nova realidade. 

Segundo Glat (1996), o nascimento de um bebê com uma deficiência, ou a 

ocorrência de uma deficiência em uma criança até então “normal”, é um impacto 

psicológico forte para qualquer família, por mais informadas (o que a maioria da 

população não é) e estruturada que seja. 

Amaral (1995) se refere a esta situação de impacto familiar como “o reinado 

da ambivalência”:  

 

“Os sentimentos gerados pela ocorrência de (uma criança com deficiência) 

oscilam entre polaridade muito fortes: amor e ódio, alegria e sofrimento; 

uma vez que as reações concomitantes oscilam entre aceitação e rejeição, 

euforia e depressão – para citar o que ocorre com mais frequência”. 
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A situação de impacto familiar, são as reações que as famílias têm quando se 

tem uma criança com alguma deficiência na família. As reações variam e oscilam, e 

geralmente aparecem de maneira bem forte, ou seja, é sempre no extremo, seja 

pelo sentimento bom ou “ruim”. 

A principal dificuldade que as famílias precisam aprender a lidar é com a 

sensação do medo do futuro, e aquilo que não é programado, seja em qual for a 

fase. A preocupação com uma criança que possui uma deficiência é eterna, pois o 

medo vai sempre estar presente, justamente pela falta de segurança que é passada 

tanto pelas famílias, como pela sociedade em que vivemos. 
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3.3  - Os aspectos sociais e culturais que perpassam a Síndrome de Down. 

 

Como foi dito anteriormente, a base de tudo é a família, consequentemente, 

os primeiros reflexos dos aspectos sociais e culturais vão ser vividos e aprendidos 

dentro de casa, juntamente com a família. 

O que se pode destacar é que muitas das vezes o primeiro contato está 

coberto de medo e preconceito, isso porque o universo da Síndrome de Down e a 

inclusão das pessoas com deficiência ainda geram muitas preocupações, seguidas 

justamente com os sentimentos destacados. 

Diante disto, devemos falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão Social, do dia 6 

de julho de 2015, que destaca: 

 

Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 

em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania.  

 

Esta Lei demorou 15 anos até ser finalmente sancionada. Um dos principais 

pontos é o objetivo de mudar a visão sobre o conceito de deficiência – que deixa de 

ser atribuída a pessoa, e passa a ser vista como consequência da falta de 

acessibilidade que a sociedade apresenta.   

De acordo com Sassaki (2004), o paradigma da inclusão social é quando 

tornamos a sociedade um lugar viável para a convivência entre pessoas de todos os 

tipos e condições na realização de seus direitos, necessidades e potencialidade. 

É importante destacar que a inclusão é uma proposta de construção da 

cidadania. Incluir não é a apenas colocar junto, e, principalmente, não negar a 

diferença, mas respeitá-la como constitutiva do ser humano. 
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4. O SERVIÇO SOCIAL NO ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE 

DOWN. 

 

4.1 – Os desafios enfrentados pelo profissional de Serviço Social na defesa 

dos direitos e a inclusão da criança e do adolescente com Síndrome de Down. 

 

Falar dos desafios enfrentados pelo profissional de Serviço Social nos permite 

antes fazer uma breve conceituação sobre quem é esse profissional, como ele 

surgiu e o quão importante ele é para que os efeitos das expressões da questão 

social sejam diminuídos na sociedade. 

O Serviço Social surgiu através da divisão social e técnica do trabalho, possui 

uma dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. A profissão 

surgiu por meio do desenvolvimento capitalista e diante do agravamento da questão 

social. 

Mas o que é a questão social? Questão Social é o conjunto de problemas 

políticos, sociais e econômicos que a sociedade passou a enfrentar com a chegada 

do capitalismo.  

Diante disso, o Estado começou a intervir e reconhecer que a questão social 

é uma questão política, que deve ser resolvida sob sua direção. A “questão social”, a 

partir de 1930 passa a ser reconhecida, mas os direitos são vinculados a relação 

capital trabalho e a assistência se destina aos segmentos mais pobres da 

população.  

Com o fim da ditadura militar, e a promulgação da Constituição Federal de 

1988, a questão social passou a ser prioridade. A partir de então a assistência social 

alcançou o patamar de direito, com a universalização do acesso as políticas sociais 

e com responsabilidade do estado, trazendo uma nova concepção para a 

assistência social, que passa a constituir um dos pilares da Seguridade Social, 

juntamente com a Saúde e a Previdência.  

Em 1993, foi promulgada a LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social 

(nº8.742/93), que definiu:  

 

    Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 

Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 

sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 
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pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 

básicas. 

Com isso, é estabelecida uma nova matriz para a assistência social, iniciando 

um processo que tem como perspectiva torná-la visível como política pública e 

direito de todos para os que dela necessitarem.  

No mesmo ano foi promulgada o Código de Ética da profissão, e a Lei de 

Regulamentação da Profissão nº 8.662/93. A profissão foi regulamentada pelo 

Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais.  

Devemos considerar que a profissão de Serviço Social, que faz com que nos 

tornemos assistente sociais, é de luta e defesa pela garantia dos direitos de todo e 

qualquer cidadão. Diante disso, podemos nos inserir em diferentes locais de 

trabalho, tais como: saúde, habitação, educação, previdência social, assistência, 

reabilitação, sistema penitenciário e outros segmentos. 

O trabalho profissional do assistente social caracteriza-se também pelo 

atendimento às demandas e necessidades sociais de seus usuários, e podem 

construir resultados concretos quer nas dimensões materiais, sociais, políticas e 

culturais da vida da população, facilitando seu acesso às políticas sociais 

(IAMAMOTO, 2009). 

Diante do que foi exposto, cabe agora ressaltar os desafios que o profissional 

de serviço social encontra dentro do ambiente escolar, pois é no cotidiano escolas 

que se apresentam situações que revelam diferentes dimensões da questão social 

que interferem no processo de ensino-aprendizagem (Backx, 2009). 

Ainda segundo Backx (2009), cabe ao assistente social a tarefa de imprimir 

finalidade à sua ação de forma crítica e consequente a partir das determinações 

mais gerais e particulares do seu campo profissional. Nesse sentido, revela-se a 

importância do projeto ético-político como norteador da ação profissional em suas 

diferentes dimensões.  

Por isso o papel deste profissional é tão importante dentro de uma escola, 

pois muitas das expressões da questão social apresentada acima aparecem dentro 

deste ambiente, assim somente um profissional capacitado pode exercer esse papel 

tão importante, que se traduz fazer com que as crianças, os adolescentes, familiares 

e até mesmo a equipe escolar, consiga entende-las. 
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4.2 - A atuação do assistente social para a efetivação dos direitos sobre a 

inclusão escolar das crianças e adolescentes com Síndrome de Down. 

 

A inclusão escolar é o ponto chave desta pesquisa, diante disto, devemos 

ressaltar que a inserção destas crianças dentro do ambiente escolar foi garantida 

pela Lei nº 13.146, do dia 6 de julho de 2015, que diz: 

Art. 27.  A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 

assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 

intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem. 

Parágrafo único.  É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e 

da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, 

colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. 

Assim como foi estabelecido na LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 2015, 

em seu art. 58 que “entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação.” (BRASIL, 1996) 

Para entender o papel do assistente social dentro do ambiente escolar, é 

necessário que juntamente com os educadores, como cita Amaro (1997) sujeitos 

que partilham de desafios similares, façam com que no ambiente escolar se 

encontre o ponto inicial para buscar seus enfrentamentos. 

O assistente social dentro do espaço educacional é para fortalecer a equipe, 

bem como pensar em propostas, auxiliando a escola e os demais profissionais para 

que a garantia dos direitos dos alunos seja efetivada.  
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Segundo Orlandini, Orlandini e Dallago (2015), debater o Serviço Social na 

Educação de acordo com o CFESS (2001) é: 

 

Buscar a sua contribuição para a garantia dos direitos, é remeter-se a 

realidade social ao qual perpassa o dia a dia de alunos, ou seja, a profissão 

no meio educacional faz com que seja possível buscar a contribuição para 

com a realização de diagnósticos sociais, para que com isso haja a 

possibilidade de indicar alternativas às contradições sociais vivenciadas por 

estudantes, na perspectiva de melhores condições de vida aos estudantes, 

familiares e profissionais da educação. 

 

Este profissional tem relevância fundamental para que a inclusão e a 

permanência do direito à educação sejam exercidas e garantidas. Já que o mesmo 

tem a função de intermediar as relações entre os envolvidos dentro deste ambiente. 

O assistente social conforme Margarezi (2010) possui um importante papel 

para construir com qualidade um trabalho, que também busque ser inovador, com 

uma perspectiva de transformar a realidade em que se está inserido, no entanto se 

faz necessário que o profissional tenha a compreensão de quais são as expressões 

da questão social que envolve o seu exercício profissional. Neste sentido, 

 

O Serviço Social tem como tarefa decifrar as formas e expressões da 

questão social na contemporaneidade e atribuir transparência às iniciativas 

voltadas à sua reversão ou enfrentamento imediato. Dessa forma, é 

indispensável decifrar as novas mediações, por meio das quais se expressa 

a questão social hoje, ou seja, é importante que se possam apreender as 

várias expressões que assumem na atualidade as desigualdades sociais e 

projetar formas de resistência e de defesa da vida. (IAMAMOTO, 2004 apud 

MARGAREZI, 2010, p. 5). 

 

Pensar a educação inclusiva é pensar em um trabalho que envolve 

coletivamente muitas áreas do conhecimento, para que integrados, busquem antes 

de tudo incluir do que excluir aqueles que são sujeitos de direitos.  

Ainda segundo Orlandini, Orlandini e Dallago (2015), o ambiente escolar tem 

um papel relevante no que diz respeito à aceitação social desses estudantes, na 

perspectiva de superar os desafios do preconceito, da discriminação que ronda a 
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política educacional em conjunto com a falta de estrutura que possa possibilitar a 

inclusão e a permanência na escola. 

Podemos concluir que compreender a relevância do Serviço Social na 

educação inclusiva é pensar em intervenções que garantam os direitos desses 

alunos, porém englobam grandes desafios a serem enfrentados. (Orlandini, Orlandini 

e Dallago, 2015). 

É preciso que a educação avance em muitas coisas ainda, mas ainda assim, 

não deixaremos de lutar para garantir que todas as crianças e adolescentes com 

Síndrome de Down sejam incluídos no ambiente escolar, livres de todo e qualquer 

preconceito.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do tema abordado, pudemos entender o papel do assistente social e 

os desafios da inclusão de crianças e adolescentes que possuem síndrome de down 

na educação regular. Foi possível entender também os desafios enfrentados por 

eles, dentro do ambiente educacional, dentro das famílias e com as pessoas com 

síndrome de down. Pode-se observar também que este é um campo de trabalho 

relativamente novo que exige ainda muita atenção e cuidado.  

A partir disso, foi possível abordar nesta pesquisa temas relacionados à 

educação, as crianças e adolescentes com síndrome de down, trazendo-os para o 

cerne da atuação do profissional de serviço social dentro do ambiente escolar, 

sendo este o ponto principal da pesquisa. Pode-se concluir que é preciso que se 

tenha uma rede muito bem estruturada entre estes três pontos principais, para que a 

inclusão escolar tenha êxito. Assim, para o sucesso no resultado final é preciso que 

as leis sejam cumpridas, que haja um profissional capacitado para cobrar e garantir 

a qualidade no desenvolvimento educacional dessas pessoas, não interrompendo ou 

frustrando os avanços já alcançados.  

A presente pesquisa visou demonstrar que o papel do assistente social dentro 

da sociedade é muito mais importante do que parece. Para que isso seja mais 

perceptível ao senso comum é preciso que as pessoas tenham ciência e noção do 

quão importante é este profissional. Outra questão importante provocada dentro 

desta pesquisa foi a inclusão escolar das crianças e adolescentes, haja vista ser um 

ambiente novo de trabalho, exigindo muita atenção, cuidado e a devida importância, 

de modo que possa ser dado as crianças, os adolescentes e as famílias o devido 

suporte.  

Por se tratar de questão relativamente nova, como mencionado acima, houve 

dificuldade em encontrar livros e textos que associassem o serviço social a inclusão 

escolar de crianças com síndrome de down. Porém, dada a sua importância, em 

alguns anos há uma expectativa de que teremos mais produções acadêmicas sobre 

o assunto.  

A partir desta temática, através das inúmeras pesquisas feitas, dos artigos 

encontrados e das dificuldades vistas ao longo de meses de estudo, foi observado 

que a sociedade precisa tomar conhecimento das dificuldades aqui relatadas, e até 

mesmo dos direitos que elas têm. Pois a falta de informação é prejudicial a estas 
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pessoas, pois elas necessitam de auxílio, necessitam de um profissional que lute 

pelos seus direitos. Outro ponto importante é referente às escolas que deveriam ser 

mais inclusivas, e não excludentes, pois a pessoa com deficiência precisa e deve ser 

inserida na sociedade sem preconceito. É dentro das escolas, dentro do convívio 

familiar é que surgem as primeiras impressões e exemplos de socialização.  

Deste modo, a educação inclusiva é um direito do cidadão e dever do Estado, 

e que o papel do assistente social dentro do ambiente escolar é de mediador entre 

esses agentes. Portanto, podemos concluir que é de fundamental importância a sua 

presença em tal campo de atuação para que possamos viver na tão sonhada 

sociedade livre, justa, solidária e inclusiva, visando suprimir toda e qualquer forma 

de preconceito no caminho do progresso da pessoa com síndrome de down.  
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