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RESUMO 

 

A partir do processo de inclusão, os alunos com deficiência vêm conquistando melhores 

oportunidades de aprendizagem e escolarização. Entretanto, ainda são poucos aqueles que 

conseguem uma trajetória escolar longeva, que chegue ao Ensino Médio e até mesmo à 

Universidade. É sob esse prisma que a presente pesquisa tem como objetivo compreender as 

singularidades das estratégias familiares que auxiliaram na construção do percurso escolar 

improvável de um sujeito com Síndrome de Down. Trata-se de um estudo de caso de um 

adolescente de 18 anos de idade, que está cursando o 2° ano do Ensino Médio em uma escola 

pública estadual da cidade de São João del-Rei –MG. Para nortear esta investigação, algumas 

questões se fizeram presentes: como se constituem essas estratégias familiares? A partir de 

que relações econômicas, culturais, escolares e sociais são implementadas essas estratégias 

pela família de forma a conseguir manter o sujeito Down na escola por um período superior a 

outros sujeitos com a mesma condição? Quais são as singularidades dessas estratégias 

familiares? São questões que nos ajudam a pensar acerca da configuração familiar na qual o 

sujeito Down encontra-se inserido em uma rede de interdependência a partir de autores como 

Pierre Bourdieu, Bernard Lahire e Maria Alice Nogueira. Como principal instrumento 

metodológico, foram utilizadas as entrevistas realizadas com o núcleo familiar do sujeito 

Down e com a comunidade escolar, além da observação sobre ele na escola por um período 

de 15 dias. Assim, conclui-se que essas estratégias são constituídas a partir do volume de 

capitais que a família apresenta e que, portanto, só foram possíveis pelo fato de ela possuir 

disposições econômicas, culturais, escolares e sociais. Nesse sentido, ficou evidenciado que, 

de fato, são as determinações familiares que vêm construindo o percurso escolar improvável 

desse adolescente Down.  

 

Palavras-chave: Síndrome de Down; estratégias familiares; percurso escolar; configuração 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

From the process of inclusion, students with disabilities have gained greater opportunities for 

learning and schooling. However, there are few who achieve a long-lived school career, 

coming to high school and even at university. It is about this light that the present research 

aims to understand the singularities of family strategies that helped in the construction of the 

improbable school career of a man with Down syndrome. It is a case study of an 18-year-old, 

who is attending the second year of high school in a public school in the city of São João del-

Rei/MG. To guide this research, some issues were present: How are theses familiar 

strategies? From what economic, cultural, educational and social relationships are 

implemented these strategies by the family in order to be able to keep the subject Down in 

school for a longer period than other individuals with the same condition? What are the 

peculiarities of these family strategies? These are questions that help us to think about the 

family setting in which the subject Down is inserted into a network of interdependence, from 

authors such as Pierre Bourdieu, Bernard Lahire and Maria Alice Nogueira. As the main 

methodological tool used interviews with the household of the subject and Down with the 

school community, as well as his observation in school for a period of fifteen days. Thus, it is 

concluded that these strategies are constituted from the capital volume presents the family 

and therefor were only possible because it has the capital volume presents the family and 

therefore were only possible because it has economic, cultural, educational and social 

provisions. In this sense, it was evident that, in fact, are family determinations that have been 

building the unlikely schooling that Down teenager. 

 

 

Keywords: Down syndrome; family strategies; educational background; family configuration. 
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INTRODUÇÃO 

 

A possibilidade de pesquisar a inclusão de pessoas com deficiência teve sua origem na 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em 2009, quando, ao ingressar no curso de 

Pedagogia, me candidatei para ensinar ballet voluntariamente em uma creche da cidade.  

Tratava-se de um programa de captação de alunos voluntários que pudessem dispor um 

pouco do seu tempo oferecendo atividades extras para crianças ou idosos carentes da região. 

 

Foi nessa creche, que, pela primeira vez, me deparei com uma criança que apresentava 

características diferentes das demais. Diante das atividades propostas e da relação com as 

outras crianças, ela não falava e não demonstrava qualquer tipo de interesse ou sentimento, 

agindo sempre como se não estivesse presente na sala. Ela possuía uma síndrome ainda 

indefinida. Segundo os responsáveis pela creche, seus pais se recusavam a aceitar que havia 

algo diferente com a filha, pois alegavam que o comportamento dela era resultado de um 

trauma ocasionado quando ela frequentava outra creche. Aos poucos, por meio das aulas de 

ballet, ela passou a interagir, a se expressar. Quando ouvia a música, ela balançava o corpo 

para dançar e fazia barulhos com a boca e uma carinha feliz. 

 

De forma paralela a essa atividade extra-acadêmica, cursei duas disciplinas que foram muito 

significativas, pois me levaram a diversos questionamentos e a uma profunda inquietação. A 

primeira dessas disciplinas foi “Educação Inclusiva”. Nela, tive a oportunidade de fazer um 

documentário na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) sobre a inclusão 

das pessoas com deficiência em escolas comuns e no mercado de trabalho, o que me deixou 

totalmente apaixonada pela Educação Especial. 

 

A outra disciplina foi “Fundamentos e Didática da Língua Portuguesa”, na qual eram 

discutidos os conceitos de alfabetização e letramento, as diferentes práticas sociais mediadas 

pela escrita e as variadas possibilidades de apropriação dessas práticas pelos diferentes 

sujeitos. 

 

Diante desse contexto, foram emergindo muitas inquietações com a prática que eu estava 

vivenciando e com a teoria que me circundava, principalmente nas aulas de “Fundamentos e 

Didática da Língua Portuguesa”. Levei, então, algumas questões para a sala de aula, gerando 



15 

 

discussões sobre a possibilidade da participação dos sujeitos com deficiência nas práticas e 

eventos de letramento. 

 

Nessa interlocução que se estabeleceu entre mim e a professora da disciplina, foi-se 

constituindo o tema do projeto de Iniciação Científica, desenvolvido no curso de graduação 

no período de 2010 a 2011, que teve como objetivo investigar a inserção de um pré-

adolescente com Síndrome de Down, já alfabetizado, nas práticas de leitura e escrita 

presentes em seu meio social; no caso, a família. 

 

Assim, em 2010, selecionamos um aluno com Síndrome de Down que estudava em uma 

escola estadual da região, considerada referência no processo de inclusão. Na família, 

realizamos filmagens, observações e entrevistas. 

 

Na perspectiva dos estudos sobre Letramento (STREET, 1984), concluímos este trabalho 

com a constatação de que o contexto familiar do sujeito pesquisado é um ambiente rico em 

materiais impressos, o que vem contribuindo efetivamente para a construção da sua 

competência leitora. Presenciamos alguns eventos de letramento nos quais ele participa 

significativamente, tais como a escrita de recados, a elaboração de cartões de aniversário, de 

agradecimento e de festas e a contação de histórias. Além disso, a família atua como 

mediadora no processo de construção do seu conhecimento, já que o estimula a ler e a 

escrever a partir das práticas sociais que ocorrem a todo o momento no seu dia a dia. 

 

Essa pesquisa de Iniciação Científica permitiu verificar, desse modo, uma série de estratégias 

familiares mobilizadas para que o sujeito Down consiga se desenvolver além do esperado, 

inclusive em seu processo de escolarização. Essas estratégias, tais como a estimulação 

precoce, a participação efetiva da mãe no processo de alfabetização, a contratação de 

professora de apoio para a sala de aula e a realização de um ano escolar em dois anos, entre 

outras, possibilitaram que esse sujeito conseguisse chegar ao Ensino Médio. 

 

Dessa constatação, surgiram as questões que direcionaram a presente dissertação de 

Mestrado: como se constituem essas estratégias familiares? A partir de que disposições 

econômicas, culturais, escolares e sociais são implementadas essas estratégias pela família de 

forma a conseguir manter o sujeito Down na escola por um período superior a outros sujeitos 

com a mesma condição?  
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Nessa perspectiva, a pergunta que norteia esta investigação é: quais são as singularidades das 

estratégias familiares que auxiliaram na construção do percurso escolar improvável de um 

sujeito com Síndrome de Down? 

 

Oficialmente, a história dos sujeitos com Síndrome de Down no mundo iniciou-se apenas no 

século XIX. Isso porque, até então, os deficientes mentais eram vistos, de forma geral, como 

um grupo homogêneo, sem tratamento diferenciado, pois não se levava em conta as 

características das diferentes deficiências, no todo, e da Síndrome de Down, em particular.  

Em 1886, o cientista nascido na Inglaterra, John Langdon Down, percebeu que algumas 

crianças europeias eram muito parecidas entre si e tinham traços físicos semelhantes aos dos 

asiáticos. Essas crianças faziam parte de um grupo diferente de deficientes mentais. Por 

parecerem fisicamente com o povo mongol, receberam a denominação de mongolian idiots, 

que no Brasil foi traduzido, na época, como idiotas mongoloides (WERNECK, 1995, p. 57-

59). 

 

Mas foi no século XX, em 1958, que o cientista francês Jerome Lejeune, estudando os 

cromossomos humanos, verificou, nessas pessoas descritas por Down, a presença de 47 

cromossomos, um a mais agrupado ao par 21, que, em vez de dois, apresentavam três 

cromossomos. Esse é o motivo pelo qual a Síndrome de Down é denominada de trissomia do 

par 21. Trata-se, portanto, do resultado de um acidente genético, que ocorre ao acaso durante 

a divisão celular do embrião, sobre o qual ninguém tem controle. Assim, há na Síndrome de 

Down um excesso de material genético, provocado por uma alteração cromossômica, que 

leva o sujeito a uma deficiência intelectual (WERNECK, 1995, p. 60). No entanto, essa 

deficiência pode se dar em diferentes graus a depender do fator ambiental e do estímulo 

precoce que a criança recebe. 

 

Existem três tipos de Síndrome de Down, a saber: trissomia do 21, que representa 95% dos 

casos, sendo aquela em que o cromossomo extra no par 21 aparece em todas as células da 

pessoa; a translocação, representando 3 a 4% dos casos, em que o cromossomo 21 extra está 

ligado em outros cromossomos, geralmente ao 14, 21 ou 22; e o mosaicismo, que ocorre 

apenas em 1% dos casos, quando 47 cromossomos se encontram em algumas células da 

pessoa, enquanto outras células apresentam normalmente 46 cromossomos (PUESCHEL, 

1998). 
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Conforme Schwartzman, citado por Storer e Voivodic (2002, p. 31), o sujeito Down possui 

atraso em todas as áreas de desenvolvimento e um estado de deficiência intelectual que se 

apresenta de forma permanente. Contudo, não existe um padrão previsível de 

desenvolvimento em todas as crianças afetadas, visto que o desenvolvimento da inteligência 

não depende apenas da alteração cromossômica, mas principalmente dos contextos familiar, 

social e escolar em que elas vivem, além do estímulo precoce que elas recebem. 

 

A tese de doutorado defendida por Travassos-Rodriguez (2007), intitulada Síndrome de 

Down: da estimulação precoce do bebê ao acolhimento precoce da família, retrata a 

importância da família no desenvolvimento da criança com Síndrome de Down. O trabalho 

da família inicia desde o recebimento da notícia, quando são constituídos os laços afetivos, e 

prossegue com a estimulação precoce. Segundo a pesquisadora, nos três primeiros anos de 

vida da criança Down, ela também vivencia fases de desenvolvimento da mesma forma que a 

criança sem síndrome. Contudo, seu ritmo é mais lento, variando muito de um indivíduo para 

o outro e, principalmente, do estímulo que recebe. 

 

Quanto ao aprendizado das crianças com Síndrome de Down, na década de 1980, a pedagoga 

e especialista Nancy Mills Costa (1995, p. 157) fundou em São Paulo uma instituição voltada 

para a educabilidade dessas crianças. Segundo a especialista, essas crianças eram 

consideradas totalmente desprovidas de inteligência. No entanto, a partir da experiência que 

teve com sua escola, constatou que o ambiente adequado de aprendizagem propicia o 

desenvolvimento cognitivo delas. Portanto, o que acontece com essas crianças é que a 

inteligência é apenas mal estruturada.. 

 

Outra questão que a pedagoga enfatiza é a participação ativa da família, que se torna 

fundamental para que a criança alcance o seu desenvolvimento integral. Além disso, ela fala 

que a experiência com essas crianças demonstrou o progresso mais acelerado dos alunos que 

receberam estimulação precoce do que aqueles que só receberam estímulos tardiamente ou 

que nunca os tiveram (COSTA, 1995, p. 162). 

 

A política de inclusão escolar vem se intensificando, o que tem tornado possível à criança 

com Síndrome de Down chegar às escolas comuns. Historicamente, a educação formal da 
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criança com deficiência
1
, em geral, é demarcada por quatro momentos. De acordo com Beyer 

(2010, p. 5), são eles: “exclusão do sistema escolar, atendimento especial no sistema escolar, 

integração no sistema escolar regular e inclusão no sistema escolar”. Na fase da exclusão, a 

criança com deficiência não frequentava a escola porque havia um entendimento por parte da 

sociedade de que ela não conseguia aprender. Ela era considerada “não educável”. Quanto ao 

momento do atendimento especial, ele é marcado pelas escolas especiais, que surgem com o 

objetivo de atender às crianças com qualquer tipo de deficiência. Essas escolas especiais 

funcionam como um sistema paralelo ao sistema escolar vigente. Segundo Beyer (2010, p. 

15): “As escolas especiais foram e são nada mais nada menos do que soluções 

complementares, as quais oferecem, de forma alternativa, auxílio pedagógico não existente 

nas escolas regulares”. O autor defende a ideia de que as escolas especiais foram importantes, 

mas têm que ser vistas como uma solução transitória, como algo paliativo.  

 

Para Mendes (2006, p. 386-387), a escola especial constituía-se em um processo de 

segregação “baseada na crença de que eles seriam mais bem atendidos em suas necessidades 

educacionais se ensinados em ambientes separados”. Nessa mesma linha de pensamento, 

Lima (2006, p. 28) argumenta que “a população que conseguia ter acesso à Educação 

Especial quase nada aprendia, condenada a exercícios mecânicos e repetitivos”.  

 

Surgiu então, na década de 1960, a proposta de integração escolar por meio dos movimentos 

sociais em prol dos direitos humanos, sensibilizando a sociedade sobre o prejuízo que a 

segregação poderia causar às pessoas com deficiência. Além disso, houve, também, grande 

pressão de grupos organizados por deficientes, pais e profissionais, defendendo os direitos 

fundamentais das pessoas com deficiência e apoiando, assim, a integração escolar 

(MENDES, 2006, p. 2). 

 

A integração escolar é um modelo educacional que tem como meta preparar os alunos das 

escolas especiais para serem inseridos na escola comum (GLAT; BLANCO, 2007, p. 22). O 

aluno é quem deve se adaptar à escola. Segundo Sassaki (1997, p. 112): 

                                                             
1 A concepção de deficiência passa por dois momentos históricos. Um é marcado pelo modelo médico, que 

consistia na crença de que a deficiência era um problema exclusivo da pessoa que a possuía. A solução seria 

prover essa pessoa com serviços e habilidades no intuito de torná-la apta para ingressar ou reingressar na 

sociedade (SASSAKI, 1997). E o outro é o modelo social, o qual defende que o problema estava na sociedade e 

não na pessoa com deficiência. Segundo Beyer (2010, p. 22): “A compreensão da deficiência, nesta abordagem, 

dá-se no espaço social, ou seja, a definição da deficiência é um ato social. [...]. A deficiência torna-se, desta 

forma, um ‘construto’ social e culturalmente elaborado”.  
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Esta fase viu surgirem as classes especiais dentro de escolas comuns, o que 

aconteceu não por motivos humanitários e sim para garantir que as crianças 

deficientes não interferissem no ensino ou não absorvessem as energias do 

professor. 

 

Essas classes especiais acabavam servindo como um meio de exclusão daquelas crianças que 

eram consideradas fracassadas e, por isso, indesejadas pela escola comum.  

 

A partir da segunda metade do século XX, com os desenvolvimentos científico e tecnológico, 

grupos organizados de minorias, como analfabetos, índios, negros e pessoas com deficiência, 

passaram a reivindicar participação plena na sociedade. A ideia de inclusão começou a ser 

manifestada em vários encontros internacionais com a participação desses grupos. Os três 

eventos marcantes foram: a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 

1990, em Jomtien, na Tailândia; a Conferência de Salamanca, realizada na Espanha em 1994, 

que originou a Declaração de Salamanca; e a Convenção de Guatemala em 1999, abolindo 

toda forma de discriminação na sociedade, que gerou, no Brasil, o Decreto nº 3956, de 

8/10/2001
2
 (LIMA, 2006). 

 

O modelo educacional inclusivo defende a possibilidade de a criança com deficiência manter-

se em um sistema escolar menos segregado. As escolas comuns é que devem se adaptar para 

atender a todas essas crianças, independente do tipo e grau de deficiência (BEYER, 2010). 

Assim, tem aumentado expressivamente o número de alunos com deficiência nas escolas 

comuns. Com isso, o modelo inclusivo vem ganhando espaço dentro da nossa sociedade. É o 

que demonstram os dados oficiais do censo escolar de 2013 realizado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Esses dados apontam que 

houve aumento de 2,8% no número de matrículas nas Escolas Especiais, passando de 820.433 

matrículas em 2012 para 843.342 em 2013, enquanto que o número de alunos com 

deficiência incluídos em classes comuns das escolas regulares e na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) aumentou para 4,5%; ou seja, quase o dobro. 

 

As legislações (Anexo 1) relacionadas às pessoas com deficiência vêm passando por 

transformações benéficas nos últimos anos. No entanto, apesar de a lei, atualmente, 

preconizar a ideia de uma “Educação para Todos”, a escola ainda é um lugar de reprodução 

                                                             
2 Promulga a Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência (Convenção de Guatemala). 
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das desigualdades sociais (Bourdieu, 2013a). Por isso, quando nos referimos ao processo de 

inclusão, não podemos deixar de lado a questão da exclusão, dos excluídos, de quem se trata.  

 

O trabalho de Santos (2014), Letramento e a dialética exclusão/inclusão: a função social da 

escrita por uma criança com paralisia cerebral, traz o termo “exclusão” sob alguns enfoques 

a partir de sociólogos franceses, a saber: Robert Castel e Serge Paugam, e de autores 

brasileiros, tais como: José de Souza Martins e Bader Burihan Sawaia.  

 

Para Castel (1998), segundo Santos (2014, p. 30), “a ideia de exclusão social associa-se à 

condição de privação material, segregação, discriminação e desvinculação social e também 

espacial”. O sociólogo francês alude que as políticas públicas, quando utilizadas como 

medidas contra a exclusão, têm como objetivo a reparação e agem no lugar das políticas 

sociais mais gerais que possuem essência preventiva. Essas políticas públicas acabam 

delimitando o grupo de pessoas que possuem um déficit, os “excluídos”: deficiente, pobre, 

idoso, criança em dificuldade etc. (SANTOS, 2014, p. 33)  

 

Paugam (2011) enfatiza que o termo “exclusão” tem sido banalizado, pois tem sido utilizado 

para evidenciar quase todos os problemas sociais. Para o autor, conforme Santos (2014, p. 

35), “Tal imprecisão [...]: permite que o termo seja usado para descrever populações que nada 

têm em comum e, ao mesmo tempo, torna-o disponível à intencionalidades que podem ser 

bem diferentes entre si”.  

 

Martins (2002) também critica o uso do termo “exclusão”. De acordo com Santos (2014, p. 

37), para o sociólogo, “A exclusão fala de situações objetivas de privação, mas não diz tudo e 

nem o essencial”. Os grupos sociais e políticos que lutam pelos excluídos não têm como 

objetivo mudar o modelo social, mas sim conservá-lo, já que o “reafirma e o reproduz” 

(SANTOS, 2014, p. 39). 

 

De acordo com Sawaia (2011 apud SANTOS, 2014, p. 44): 

 

A exclusão é processo complexo e multifacetado, uma configuração de 
dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. É processo sutil e 

dialético, pois só existe em relação à inclusão como parte constitutiva dela. 

[...]. Não tem uma única forma e não é uma falha do sistema, devendo ser 
combatida como algo que perturba a ordem social; ao contrário, ela é 

produto do funcionamento do sistema. 



21 

 

 

A autora afirma que as análises das desigualdades sociais, atualmente, são centradas apenas 

no aspecto econômico, estando a exclusão ligada à pobreza e ao social. Ela traz a injustiça 

social como principal característica da exclusão e apresenta a afetividade como necessidade 

humana fundamental (SANTOS, 2014, p. 40). Para a estudiosa, segundo Santos (2014, p. 41), 

“Ao falar de exclusão, fala-se de desejo, de temporalidade e de afetividade, não menos que de 

poder, de economia e de direitos sociais”.  

 

A socióloga aduz que a sociedade só tenta incluir, pois antes de tudo exclui. Logo, a inclusão 

tem algo perverso, porque a sociedade e a escola continuam segregando e excluindo. As 

políticas públicas não apresentam ações efetivas de inclusão que têm como objetivo alcançar 

o que ocasionou a exclusão. Trata-se apenas de formas de adaptação à ordem social 

(SANTOS, 2014, p. 43). Portanto, ao tentar incluir, a sociedade acaba também excluindo, 

pois precisa da desigualdade para existir.  

 

Assim, na prática escolar, ainda há muita resistência e dúvidas relacionadas à possibilidade 

de desenvolvimento cognitivo das pessoas com deficiência intelectual e de suas 

possibilidades interativas em turmas inclusivas. Nessa perspectiva, diversas pesquisas têm 

sido realizadas ao longo dos anos. Vou me restringir aqui a alguns estudos
3
 sobre o processo 

de desenvolvimento e aprendizagem, especificamente das crianças com Síndrome de Down. 

 

O trabalho de Anna Oliveira (2010), intitulado Notas sobre a apropriação da escrita por 

crianças com Síndrome de Down, retrata bem essa questão relacionada ao processo de 

aprendizagem. Com o objetivo de investigar a apropriação da escrita por cinco crianças, entre 

dez e treze anos de idade, com Síndrome de Down, em diferentes situações de escolarização, 

a pesquisadora realizou intervenções pedagógicas semanais com elas, constatando progresso 

nas representações gráficas e nas tentativas de escrita de cada uma delas. A autora também 

verificou a importância da mediação nesse processo, seja por meio do outro, como, por 

exemplo, o professor ou o colega, dos instrumentos escritos, ou pela própria linguagem. 

 

Um trabalho bem significativo que aborda essa questão é o de Bissoto (2005), intitulado 

Desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem do portador de síndrome de Down: 

revendo concepções e perspectivas educacionais. Trata-se de uma revisão bibliográfica das 

                                                             
3 Encontrei esses estudos fazendo um mapeamento no site do google acadêmico. 
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pesquisas feitas nos Estados Unidos e Inglaterra, a partir dos anos 1990, com relação ao 

desenvolvimento cognitivo das pessoas com Síndrome de Down. A pesquisadora constatou 

que muitas dessas pesquisas apontaram que o desenvolvimento da pessoa com Síndrome de 

Down, da mesma forma como acontece com a pessoa sem deficiência, é resultante dos fatores 

sociais, culturais e genéticos, estando inclusas as expectativas quanto às suas potencialidades 

e capacidades, além dos aspectos afetivos da aprendizagem. A pessoa com Síndrome de 

Down possui, assim, um processo de desenvolvimento particular, resultante da sua condição 

sócio-histórica.  

 

Outro trabalho importante é o artigo de Saad (2003), “Preparando o caminho da inclusão: 

dissolvendo mitos e preconceitos em relação à pessoa com Síndrome de Down”. Trata-se de 

um relato de pesquisa em que foram investigadas as possibilidades de desenvolvimento 

cognitivo de dez jovens com Síndrome de Down de uma escola especial na cidade de São 

Paulo. A autora verificou que os jovens investigados revelaram desenvolvimento efetivo de 

habilidades, inclusive na leitura e escrita, na medida em que foram instigados e estimulados 

para o processo educativo. Além disso, a pesquisadora constatou que a família tem papel 

fundamental no desenvolvimento dessas pessoas e que a inclusão só acontece por meio de 

ações, e não por imposição.  

 

Embora essas pesquisas, no âmbito do desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem das 

crianças com Síndrome de Down, demonstrem as possibilidades dessas crianças, na prática, 

ainda pairam muitas dúvidas quanto à capacidade cognitiva delas. Até hoje, algumas escolas, 

professores, pesquisadores e os próprios pais questionam se essas crianças conseguem 

aprender os conteúdos formais, como conseguem aprender, se há possibilidade de um 

percurso escolar longevo e quais seriam os seus limites em relação aos processos de 

aprendizagem e de permanência no sistema escolar.  

 

No caso do presente estudo, o adolescente com Síndrome de Down conseguiu construir, 

juntamente com sua família, um percurso escolar até então improvável, pois se encontra no 

Ensino Médio. Como já dito, as estratégias da família foram fundamentais para que ele 

chegasse aonde chegou. Diferentemente dele, outros sujeitos que também apresentam essa 

síndrome não permanecem por muito tempo na escola, pois a família, em geral, acaba 

acreditando que eles não conseguem mais aprender. Situação semelhante a essa foi 
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mencionada pela mãe do sujeito desta pesquisa, referindo-se a um amigo dele, que deixou de 

frequentar a escola ainda quando estava no Ensino Fundamental. 

 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo compreender, sob a ótica da Sociologia 

da Educação, as estratégias empreendidas pela família na construção do percurso escolar de 

um sujeito com Síndrome de Down. Para tanto, pretende-se investigar como essas estratégias 

foram constituídas, relacionando-as aos capitais econômicos, sociais, culturais, simbólicos e 

escolares no seio dessa família. 

 

Com o intuito de apresentar o percurso teórico e os resultados obtidos com o estudo 

empreendido, esta dissertação foi organizada em quatro capítulos, expondo, ao final, as 

conclusões. 

 

No capítulo I, apresento os conceitos de estratégias familiares e capitais econômico, social e 

cultural, que embasaram esta pesquisa. A partir de uma revisão de literatura, trago também 

alguns trabalhos relacionados às estratégias familiares e à Síndrome de Down. 

 

No capítulo II, exponho os encaminhamentos teórico-metodológicos que auxiliaram na 

consecução deste trabalho. Neste momento, apresento o sujeito Down e seu núcleo familiar: 

mãe, pai e irmão. 

 

Partindo do conceito de configuração de Norbert Elias (1994, p. 249), “[...], estrutura de 

pessoas mutuamente orientadas e dependentes”, no capítulo III, trago, de forma analítica, a 

reconstrução da configuração familiar do sujeito Down. 

 

No último capítulo, exponho as estratégias familiares que identifiquei com o presente estudo, 

fazendo uma análise desses dados a partir da teoria elucidada. 

 

Concluo o trabalho, retomando as questões norteadoras desta pesquisa e apresentando os 

limites e possibilidades de um sujeito com Síndrome de Down em poder ter um percurso 

escolar, tão improvável pelas limitações que a síndrome impõe. 
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1. ESTRATÉGIAS FAMILIARES E CAPITAIS: DELIMITANDO OS 

CONCEITOS DE ANÁLISE 

 

A partir dos anos 1980 até os dias atuais, houve um deslocamento do olhar sociológico das 

macroestruturas para unidades microscópicas de análise (NOGUEIRA, 2005). Nogueira 

(2005, p. 567) afirma: “É nesse quadro que tem origem, na sociologia da educação, um novo 

campo de estudos que se ocupa das trajetórias escolares dos indivíduos e das estratégias 

utilizadas pelas famílias no decorrer desses itinerários escolares”.  

 

Mas o que seriam estratégias? De acordo com Bourdieu (1974, p. 3) citado por Nogueira 

(1991, p. 108-109), estratégia é uma sequência de “ações ordenadas e orientadas [...] 

habitadas por uma espécie de finalidade objetiva sem serem conscientemente organizadas em 

relação a um fim explicitamente constituído; inteligíveis e coerentes sem terem resultado de 

uma intenção inteligente e de uma decisão deliberada; ajustadas ao futuro sem serem produto 

de um projeto ou de um plano”. 

 

Setton (2002, p. 5) também conceitua estratégias como “ações práticas inspiradas pelos 

estímulos de uma determinada situação histórica. São inconscientes, pois tendem a se ajustar 

como um sentido prático às necessidades impostas por uma configuração social específica”. 

O sujeito pratica uma ação para dar resposta às suas necessidades e às dos outros. As 

estratégias dão significado ao percurso e são produtos do habitus. Segundo Bourdieu (1983, 

p. 94): 

 

O habitus, sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou 
explícita que funciona como um sistema de esquemas geradores, é gerador 

de estratégias que podem ser objetivamente afins aos interesses objetivos de 

seus autores sem terem sido expressamente concebidas para este fim. 

 

Essas disposições são estruturadas, pois o sujeito não consegue se livrar delas, e também 

estruturantes, porque orientam as ações dele. Elas são transmitidas aos indivíduos na forma 

de habitus. Para Bourdieu, segundo Nogueira e Nogueira (2002, p. 20): 

 

A partir de sua formação inicial em um ambiente social e familiar que 
corresponde a uma posição específica na estrutura social, os indivíduos 

incorporariam um conjunto de disposições para a ação típica dessa posição 

(um habitus familiar ou de classe) e que passaria a conduzi-los ao longo do 
tempo e nos mais variados ambientes de ação. 
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O habitus, então, estaria relacionado com o grupo social ao qual o sujeito pertence e ele 

acontece de “dentro para fora”. Ou seja, é a estrutura social que direciona as ações 

individuais. 

 

Com relação à análise dos fenômenos educacionais, Bourdieu tenta evitar tanto o objetivismo 

quanto o subjetivismo. De acordo com o sociólogo, o sujeito individual não é autônomo, pois 

possui uma bagagem socialmente herdada (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002). Na visão de 

Nogueira e Nogueira (2002, p. 20): “O ator da sociologia da educação de Bourdieu não é nem 

o indivíduo isolado, consciente, reflexivo, nem o sujeito determinado, mecanicamente 

submetido às condições objetivas em que ele age”. 

 

Contrapondo-se aos objetivistas que tentavam explicar o mundo social por meio das 

estruturas sociais, econômicas e linguísticas e aos subjetivistas que tentavam explicar o 

mundo social por meio das ações dos sujeitos, Bourdieu defende que o mundo social está em 

movimento. Por isso, deve ser representado por corpos em movimento, uns se relacionando 

com os outros. Essa disposição mostra que é a partir desses contatos que o sujeito vai 

construir o habitus (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002). 

 

No entanto, Lahire (1997) amplia o conceito de habitus trazido por Bourdieu. Para ele, o 

habitus não é algo que se incorpora de forma automática, que é simplesmente herdado. O 

habitus varia de acordo com o contexto em que o sujeito está inserido. Tal contexto é 

múltiplo, impregnado com uma pluralidade de relações heterogêneas. Seria necessário, então, 

compreender a dinâmica interna de cada família e como se dão as relações estabelecidas entre 

seus membros, para entender como o habitus incorporado dos pais é ou não transmitido aos 

filhos (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002).  

 

Uma das críticas à teoria de classes de Bourdieu é que a família e os seus membros não 

podem ser reduzidos apenas à sua posição de classe. Para Lahire (1997, p. 36): 

 

Existem sempre, em cada ser social, em qualquer grau, competências, 

maneiras de ser, saber e habilidades, ou esboço de disposições, delineadas, 

porém não atualizadas em algum momento da ação, ou, de maneira mais 
ampla, em algum momento da vida, que podem ser postas em ação em 

outros momentos, em outras circunstâncias. 
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A família pesquisada empreendeu estratégias para que o sujeito Down chegasse ao Ensino 

Médio. Mas não se trata apenas de estratégias escolares, definidas por Nogueira (1991, p. 3) 

como “transmissão doméstica e precoce do capital cultural, investimento escolar e atividades 

paraescolares”. São estratégias iniciadas desde o nascimento, como, por exemplo, a 

estimulação precoce, até a preocupação com a socialização dele, e que podem estar 

relacionadas aos capitais que essa família apresenta.  

 

No que diz respeito a esses capitais, recorro aos conceitos bourdieusianos de capitais 

econômico, cultural, social e simbólico. Rompendo com as análises puramente econômicas 

em que concebe a estrutura social com base apenas no aspecto econômico, Bourdieu defende 

a ideia de que a estruturação da sociedade de classes é definida em função da distribuição e 

acumulação dos diferentes tipos de capitais. Na perspectiva do autor, possuir capital 

econômico não seria suficiente para ingressar e permanecer nas altas posições da sociedade. 

A cultura é que possibilitaria ao indivíduo ter condições de ser bem-sucedido na escola, no 

mercado de trabalho e até no mercado matrimonial (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p. 36-

37, 41). 

  

Quanto ao capital cultural, Bourdieu afirma (2013c, p. 82, grifos do autor): 

 

O capital cultural pode existir sob três formas: no estado incorporado, ou 

seja, sob a forma de disposições duráveis do organismo; no estado 
objetivado, sob a forma de bens culturais – quadros, livros, dicionários, 

instrumentos, máquinas [...]; e, enfim, no estado institucionalizado, forma 

de objetivação que é preciso colocar à parte porque, como se observa em 
relação ao certificado escolar, ela confere ao capital cultural – de que é, 

supostamente, a garantia – propriedades inteiramente originais.  

 

No estado incorporado, a acumulação de capital cultural pressupõe três elementos: trabalho 

de inculcação, tempo e investimento pessoal do investidor. É aquilo que é propriamente da 

pessoa. Esse capital não tem como ser transmitido de forma instantânea. Não tem como ser 

vendido, doado ou trocado. Ele morre com o seu portador, pois está ligado à pessoa pela sua 

singularidade biológica. Funciona como um capital simbólico pelo fato de ser adquirido de 

forma dissimulada e inconsciente, o que acontece sem atraso quando essa acumulação se dá 

desde a origem na família, possuidora de capital cultural (BOURDIEU, 2013c, p. 82-83). 

 

O capital cultural, em sua forma objetivada, é algo físico. Consigo vê-lo nas obras de arte, 

literárias, teatrais etc., sendo transmissível em sua materialidade. Ele possui uma relação com 



27 

 

o capital cultural em seu estado incorporado. Conforme Bourdieu (2013c, p. 85): “Assim, os 

bens culturais podem ser objeto de uma apropriação material, que pressupõe o capital 

econômico, e de uma apropriação simbólica, que pressupõe o capital cultural”.  

 

No estado institucionalizado, é um capital que pode ser mensurado. Ele vem materializado 

sob a forma de diplomas, certificados e títulos escolares, conferindo ao seu possuidor um 

reconhecimento institucional. Além disso, esses certificados garantem benefícios materiais e 

simbólicos, e permitem estabelecer a convertibilidade entre o capital cultural e o capital 

econômico quando determinado capital escolar passa a ter valor monetário (BOURDIEU, 

2013c, p. 87). 

 

Em relação ao capital social, Bourdieu (2013b, p. 75) o conceitua como “conjunto de agentes 

que não somente são dotados de propriedades comuns [...], mas também são unidos por 

ligações permanentes e úteis”. Trata-se de uma rede de proteção dinâmica, pois está em 

constante movimento, produzindo e reproduzindo relações. Para Bourdieu (2013b, p. 77): 

 

A reprodução do capital social também é tributária do trabalho de 

sociabilidade, série contínua de trocas onde se afirma e se reafirma 

incessantemente o reconhecimento e que supõe, além de uma competência 
específica [...] e de uma disposição adquirida para obter e manter essa 

competência, um dispêndio constante de tempo e esforços (que tem seu 

equivalente em capital econômico) e também, muito frequentemente, de 
capital econômico. 

 

O capital simbólico, para Bourdieu, de acordo com Nogueira e Nogueira (2009, p. 43), “diz 

respeito ao prestígio ou à boa reputação que um indivíduo possui num campo específico ou 

na sociedade em geral. Esse conceito se refere, em outras palavras, ao modo como um 

indivíduo é percebido pelos outros”. 

 

A presença ou não desses capitais na família pesquisada pode estar relacionada à forma como 

foram implementadas as estratégias que auxiliaram o percurso escolar improvável do sujeito 

com Síndrome de Down. 

 

Nesse sentido, muitos estudos envolvendo diferentes classes sociais vêm sendo realizados ao 

longo dos anos. No entanto, o fato de a família desta pesquisa ser pertencente às classes 

médias, como será demonstrado no desenvolvimento desta dissertação, me impulsionou 



28 

 

apenas a citar alguns trabalhos com relação às camadas populares e descrever, um pouco 

mais detidamente, algumas investigações referentes às classes médias. 

 

Diversas pesquisas retratam a trajetória de estudantes oriundos de meios populares que 

conseguem ingressar em uma universidade pública. Esses trabalhos trazem estratégias 

empregadas por esses estudantes e por suas famílias (PORTES, 1993; VIANA, 1998; SILVA, 

1999; PEREIRA, 2005; LACERDA, 2006; PIOTTO, 2007; SOUZA, 2009).  

 

Já no que diz respeito às famílias de classes médias, em seu estudo intitulado A construção da 

excelência escolar – Um estudo de trajetórias feito com estudantes universitários 

provenientes das camadas médias intelectualizadas, Nogueira (2003) investigou estudantes 

matriculados ou recém-formados nos diversos cursos da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), pertencentes a famílias das camadas médias intelectualizadas, filhos de 

professores doutores. A pesquisadora discutiu as diversas estratégias utilizadas por essas 

famílias nas diferentes etapas do percurso escolar dos seus filhos. Uma das estratégias 

evidenciadas por ela é com relação ao “treineiro”. Os alunos se submetem ao Vestibular antes 

mesmo de concluírem o Ensino Médio, como forma de treino, para poderem estar 

capacitados no momento de enfrentarem esse exame. Outra estratégia que a pesquisadora 

identificou foi em relação à “competição de capital escolar”. No decorrer do percurso 

universitário, esses alunos são estimulados por seus pais a realizarem atividades extras sala de 

aula, como, por exemplo, Iniciação Científica, monitoria e participação em programas de 

extensão, entre outros. A autora constatou que essas famílias conseguem tirar proveito das 

oportunidades e recursos disponíveis em favor do destino escolar dos seus filhos. 

 

O trabalho de Romanelli (2003), Famílias de camadas médias e escolarização superior dos 

filhos, traz a trajetória de dez estudantes universitários do interior de São Paulo, que 

trabalham em tempo integral desde o ingresso na universidade. O objetivo da sua pesquisa foi 

compreender o modo como os filhos de famílias das classes médias mobilizam-se para 

conseguir um diploma de curso superior. O pesquisador identificou diversas estratégias 

utilizadas por essas famílias para auxiliar na escolarização dos seus filhos que estudam e 

trabalham ao mesmo tempo. Uma dessas estratégias está relacionada com o fato de os pais 

continuarem contribuindo financeiramente para as despesas dos seus filhos. Estes se tornam 

estudantes-trabalhadores com a anuência dos seus pais, que acreditam que essa posição irá 

contribuir para a maturidade deles. No entanto, eles continuam morando na casa dos seus 
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genitores, recebendo moradia, alimentação e remédios, entre outros gastos, além, 

principalmente, do afeto.  

 

Outro trabalho que investiga as trajetórias de estudantes e estratégias familiares é o de Santos 

(2012), intitulado A longa espera: a entrada tardia de estudantes das classes médias no 

curso de Medicina da UFSJ. A pesquisadora buscou compreender o esforço de seis famílias 

de classes médias para manterem seus filhos na jornada dos sucessivos vestibulares para o 

curso de Medicina. Essas famílias se valeram de recursos materiais e simbólicos, e seus filhos 

apresentaram determinação, tempo de espera e práticas diárias de estudo. Ela conclui sua 

pesquisa afirmando que, para essas famílias de classes médias, o ingresso no curso de 

Medicina é possível quando o capital escolar, o capital econômico, o tempo de espera e a 

determinação individual dos sujeitos se associam. 

 

O artigo de Lelis (2005), intitulado “O significado da experiência escolar para segmentos das 

camadas médias”, traz o resultado de uma pesquisa que ela realizou no período de 2001 a 

2003 em uma escola particular da zona sul do Rio de Janeiro. A pesquisadora investigou as 

estratégias empreendidas por alunos pertencentes às classes médias com relação às práticas 

escolares. Ela identificou que os pais dessas famílias preocupam-se muito mais com os 

resultados escolares do que com o processo de ensino-aprendizagem que é oferecido aos seus 

filhos. Estes, por sua vez, utilizam o tempo como seu aliado, executando os trabalhos 

escolares apenas o mínimo necessário. Eles apresentam um desempenho satisfatório. Lelis 

(2005, p. 159) concluiu que “a pesquisa sobre a escolarização das camadas médias é um 

objeto que exige o movimento de pensar em uma pluralidade de estilos de vida e de gostos, 

de valores que vão além dos volumes de capital econômico e cultural desses grupos sociais”.  

 

1.1 A Síndrome de Down e as estratégias familiares: o que dizem as pesquisas? 

 

No tópico anterior, trouxe algumas pesquisas relacionadas ao percurso escolar de estudantes, 

sem qualquer tipo de deficiência, pertencentes às classes médias. Esses trabalhos também 

abordaram as estratégias empreendidas por essas famílias para o ingresso desses alunos em 

uma universidade pública. No entanto, a presente investigação tem como objetivo 

compreender as estratégias familiares que auxiliaram na construção do percurso escolar 

improvável de um sujeito com Síndrome de Down. 
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Com o intuito de dimensionar como essa problemática vem sendo abordada cientificamente 

no Brasil, realizei, no site da Biblioteca Nacional Brasileira de Teses e Dissertações,
4
 um 

mapeamento das dissertações e teses produzidas nos últimos 14 anos
5
. Também, fiz um 

levantamento da produção de artigos na Revista Brasileira de Educação, que se encontra no 

site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), além dos 

artigos da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e da Revista Brasileira de Educação 

Especial. 

 

Segundo Alves (1992, p. 54): 

 

A produção de conhecimento não é um empreendimento isolado. É uma 
construção coletiva da comunidade científica, um processo continuado de 

busca, no qual cada investigação se insere, complementando ou contestando 

contribuições anteriormente dadas ao estudo do tema. 

 

Para a autora, é importante que o pesquisador se situe nesse processo para poder analisar de 

forma crítica como se encontra o conhecimento em sua área de interesse. Mapeia-se, então, o 

campo e identifica-se o que já foi trabalhado sobre aquele determinado tema.  

 

Assim, inicialmente, consultei o site da Biblioteca Nacional Brasileira de Teses e 

Dissertações. Comecei a pesquisa com a expressão “Síndrome de Down”, no período de 2001 

a 2014, encontrando 61 dissertações de mestrado e 17 teses de doutorado. Dentre esses 

trabalhos, apenas 11 dissertações de mestrado e três teses de doutorado são da área de 

Educação, os quais eu trago sintetizados na Tabela 1, sendo que os outros trabalhos 

encontram-se inseridos em diversas áreas do conhecimento, tais como: Psicologia, Medicina, 

Biologia, Nutrição, Letras, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Enfermagem, Terapia Ocupacional 

e Educação Física. 

 

 

 

 

                                                             
4 Tentei consultar o banco de teses da CAPES, mas não consegui, pois estão requerendo senha. Portanto, optei 

pelo site da Biblioteca Nacional Brasileira de Teses e Dissertações. 
5 A escolha desse recorte temporal se deu pelo fato de que foi a partir da Resolução CNE/CEB n° 2/2001 que a 

ideia de inclusão foi normatizada. Antes dessa Resolução, o aluno com deficiência é quem deveria se integrar à 

escola. Após sua promulgação, a escola é quem deve se adequar a esse alunado. 
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Tabela 1 – Dissertações e teses sobre Síndrome de Down na área de Educação 

 

TÍTULO DO TRABALHO (DISSERTAÇÕES) ANO 

Estudo descritivo do repertório de habilidades sociais de adolescentes com 

Síndrome de Down 
2004 

O papel das interações no processo de inclusão de crianças com Síndrome de 

Down 
2005 

Caminhos trilhados na compreensão da representação escrita por uma criança com 

Síndrome de Down 
2005 

Quero ser cidadão: o indivíduo com trissomia do 21 e a educação, seus dizeres e 

estratégias, novos paradigmas para a inclusão 
2006 

As representações sociais dos professores de alunos com Síndrome de Down 

incluídos nas classes comuns do ensino regular 
2006 

Interações em ambientes virtuais de aprendizagem envolvendo sujeitos com 

Síndrome de Down: constituição social das dimensões afetivas 
2007 

A trajetória de inclusão de uma aluna com NEE, Síndrome de Down, no ensino 

superior: um estudo de caso 
2007 

A inclusão de alunos com Síndrome de Down em escolas de Goiânia 2007 

O educando com Síndrome de Down: um estudo sobre a relação entre pais e 

profissionais na escola regular 
2008 

Trajetória escolar de Letícia: uma adolescente com Síndrome de Down 2009 

A escrita e a criança com Síndrome de Down: uma relação possível na escola 

regular 
2010 

TESES  

Deficiência mental como produção social: uma discussão a partir de histórias de 

vida de adultos com Síndrome de Down 
2007 

(Con)viver (com) a Síndrome de Down em escola inclusiva: mediação pedagógica 

e formação de conceitos 
2007 

Controle de estímulos e formação de classes de estímulos equivalentes em crianças 

e indivíduos com Síndrome de Down 
2011 

 

Continuei a pesquisa no mesmo site, mas agora investigando a partir da expressão 

“estratégias familiares”, no período de 2001 a 2014. Encontrei seis dissertações de mestrado e 

uma tese de doutorado, estando esta inserida na área da História, e as dissertações, sendo três 

da área de Educação, uma de Sociologia, uma de Saúde e uma de Desenvolvimento Rural.  

 

Na tentativa de refinar mais a pesquisa quanto ao tema que propus, utilizei as expressões 

“Síndrome de Down e estratégias familiares”, não encontrando nenhum trabalho a respeito. 

Em seguida, consultei o site da ANPEd, analisando a Revista Brasileira de Educação do n° 

16 (jan./abr. 2001) até o n° 57 (abr./jun. 2014). Nesse período, verifiquei 14 trabalhos 

relacionados com temáticas que perpassam esta pesquisa, tais como trajetórias, estratégias, 

habitus e relações família e escola, além de nove trabalhos com temas como inclusão escolar, 
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deficiência, surdos e deficientes na universidade, não havendo nenhuma publicação sobre 

Síndrome de Down. 

 

Também, consultei a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, no período de 2001 a 2014, 

na qual encontrei sete artigos com temáticas como surdez, sexualidade e deficiência 

intelectual, inclusão escolar e Ensino Superior e alunos com deficiência, não havendo nada 

sobre Síndrome de Down. Ainda na mesma revista e no mesmo período, no espaço Centro de 

Informações e Biblioteca em Educação (CIBEC), identifiquei 25 dissertações de mestrado e 

cinco teses de doutorado trazendo algumas temáticas como surdez, inclusão escolar, políticas 

de inclusão, deficiência intelectual, infantilização de jovens e adultos com deficiência 

intelectual, autistas, avaliação, sexualidade, dança e deficiente visual, mas apenas uma 

dissertação referente especificamente à Síndrome de Down e na área da Psicologia. 

 

Por fim, consultei a Revista Brasileira de Educação Especial, no período de 2001 a 2006, 

pois não estavam disponíveis no site as edições posteriores. Nela, encontrei seis artigos sobre 

Síndrome de Down, mas apenas um artigo na área de Educação, sendo que os outros cinco 

artigos encontram-se inseridos em áreas como Enfermagem, Psicologia, Linguística e 

Fonoaudiologia. Os assuntos abordados nos seis artigos são: a perspectiva das mães da 

criança Down, a narrativa de um sujeito Down, desenvolvimento semântico, irmão do sujeito 

Down, plasticidade cerebral na Síndrome de Down e o caminho da inclusão. 

 

Ao concluir o trabalho de busca, constatei que é crescente a produção de pesquisas sobre a 

pessoa com Síndrome de Down na área de Educação, mas o grande número dessas pesquisas 

ainda se encontra, predominantemente, na área de Saúde, o que corrobora a importância desta 

investigação. Diferentemente de anos atrás, os sujeitos com Síndrome de Down têm 

conseguido ser alfabetizados, ter um percurso escolar, ingressar no mercado de trabalho e 

alguns até cursar e concluir cursos universitários. Essas conquistas têm causado inquietações 

no meio científico, o que justifica esta pesquisa. 

 

Com relação às dissertações e teses sobre a pessoa com Síndrome de Down relacionadas à 

temática proposta por esta pesquisa, identifiquei duas dissertações referentes à trajetória 

escolar, uma tese que aborda história de vida e, por fim, uma dissertação que fala sobre 

estratégias, todas elas citadas na Tabela 1. Trago, a seguir, esses trabalhos, com o intuito de 

dialogar com o presente estudo. 
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O trabalho de Lima (2007), intitulado A trajetória de inclusão de uma aluna com NEE, 

Síndrome de Down, no ensino superior: um estudo de caso, é uma pesquisa qualitativa, que 

teve como objetivo investigar as trajetórias pessoal, familiar e acadêmica de um sujeito com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), Síndrome de Down, analisando aspectos de 

estimulação e educação recebidas por esse sujeito desde a infância até a universidade. Trata-

se, portanto, de um estudo de caso, em que o sujeito da investigação é aluna do curso superior 

de Tecnologia em Dança, da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, no Rio Grande do 

Sul. A pesquisadora trouxe como referencial teórico a abordagem de Vygotsky, juntamente 

com as análises de Pueschel (1998) e Saad (2003), que falam sobre o desenvolvimento 

cognitivo e motor dos sujeitos com Síndrome de Down, e utilizou como instrumentos 

metodológicos as observações, anotações, entrevistas e depoimentos. Ela concluiu com esse 

trabalho que a participação da família é importante no processo de desenvolvimento das 

potencialidades das crianças com Síndrome de Down, como também é fundamental a 

estimulação precoce dessas crianças. Além disso, ela constatou que a inclusão deve acontecer 

desde a Educação Infantil, o que propiciará a formação de uma “cultura inclusiva”, reduzindo 

assim a “cultura do assistencialismo”. 

 

Na dissertação Trajetória escolar de Letícia: uma adolescente com Síndrome de Down, 

Mantelatto (2009) pauta-se nos estudos de Vygotsky para refletir sobre a trajetória de Letícia, 

uma adolescente com Síndrome de Down matriculada nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental de uma escola particular da cidade de Campinas em São Paulo. Como 

instrumentos metodológicos, a pesquisadora utilizou observação participante, registro de 

campo, análise documental e entrevistas semiestruturadas. Ela constatou com esse trabalho 

que três intervenções foram fundamentais para o desenvolvimento de Letícia: a participação 

da sua família, a participação da escola e, principalmente, a sua própria participação, tendo 

cada um assumido o seu papel.  

 

A investigação de Chuffi (2006), “Quero ser cidadão”: O indivíduo com trissomia do 21e a 

educação: seus dizeres e estratégias, novos paradigmas para a inclusão, trata-se de uma 

dissertação de mestrado que teve como objetivo analisar as estratégias utilizadas por cinco 

pessoas com Síndrome de Down, pela escola e pela família, para que a inclusão fosse uma 

prática no processo educativo delas. Com base na abordagem histórico-social de Vygotsky, e 

utilizando como metodologia a entrevista, a partir de relatos dos sujeitos envolvidos, a 
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pesquisadora identificou estratégias familiares relacionadas à superação das deficiências 

orgânicas e do preconceito da sociedade; estratégias de adaptação e superação utilizadas pelo 

próprio sujeito Down, que se definem pela tentativa desses sujeitos de buscarem 

aprendizagem na coletividade; e estratégias das escolas em que se encontravam inseridos, que 

investiram em conhecimentos especializados e novos métodos de ensino. No que se refere à 

inclusão escolar, a autora constatou que ocorreu, em muitas ocasiões, a integração e, em 

outras, a exclusão, mas não a inclusão de fato. Concluiu também que esses indivíduos 

conquistaram uma relativa inclusão social pelo seu próprio empenho na escolha das 

estratégias e pela perseverança de suas famílias que lutaram contra as limitações da síndrome 

e o preconceito da sociedade. 

 

Em sua tese de doutorado Deficiência mental como produção social: uma discussão a partir 

de histórias de vida de adultos com Síndrome de Down, Carneiro (2007) teve como objetivo 

discutir a deficiência intelectual não como uma incapacidade própria, mas como uma 

condição que se desenvolve a partir das relações sociais. Para tanto, ela utilizou, como 

estratégia metodológica, relatos de histórias de vida de três adultos com Síndrome de Down 

que frequentaram a escola comum e chegaram ao Ensino Superior. A autora defende a ideia 

de que a deficiência intelectual é uma produção social. Como aporte teórico, ela empregou a 

abordagem histórico-cultural de Vygotsky, constatando que, mesmo com condições orgânicas 

desfavoráveis, o desenvolvimento das pessoas acontece a partir das suas relações com os 

demais, com o meio social. Segundo Carneiro (2007, p. 47): 

 

Não se trata de negar a existência da deficiência mental como condição 
apresentada por sujeitos com algum comprometimento, orgânico ou não, e, 

sim, de compreender que esta condição não está dada inicialmente, mas que 

vai se construindo na medida em que não se possibilita condições de 
desenvolvimento de acordo com suas peculiaridades. 

 

A partir de três histórias de vida de sujeitos com Síndrome de Down marcadas por “lutas, 

rupturas e superações”, Carneiro (2007) apresentou algumas possibilidades de superação de 

limites desses sujeitos. Os três possuem linguagem clara, com vasto vocabulário. Os três 

foram escolarizados no ensino comum e chegaram à universidade. Segundo a pesquisadora, 

essas conquistas aconteceram por causa não apenas do investimento econômico, mas, 

principalmente, por causa do envolvimento familiar e de amigos que apoiaram e acreditaram 

no desenvolvimento deles, constituindo “redes de apoios necessários a cada sujeito” 

(CARNEIRO, 2007, p. 166). 
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Outro trabalho também significativo é o de Oliveira (2010), intitulado Relações entre 

famílias de diferentes meios sociais e a escolarização de seus filhos com Síndrome de Down: 

uma análise sociológica. Trata-se de uma monografia apresentada na Faculdade de Educação 

da UFMG, que me foi disponibilizada por uma professora da mesma Universidade. Esse 

estudo teve como objetivo compreender os significados e as expectativas que as famílias de 

camadas populares e classes médias dão à escolarização dos seus filhos com Síndrome de 

Down. Com base em referenciais da Sociologia da Educação, essa investigação articulou-se 

com o eixo família, escola e meios sociais. A pesquisadora utilizou como procedimento 

metodológico a entrevista semiestruturada, realizada com 13 famílias que possuem filhos 

com Síndrome de Down. Ela concluiu que os resultados escolares dos alunos é que vão 

influenciando as expectativas das famílias em geral. Além disso, as famílias dos dois grupos, 

camadas populares e classes médias, mostraram-se fortemente mobilizadas com relação ao 

processo escolar dos seus filhos, cada uma da sua forma.  

 

Esta breve exposição dos trabalhos encontrados indica que a família constitui peça 

fundamental no desenvolvimento da pessoa com Síndrome de Down. São trabalhos que 

apresentam estratégias utilizadas pelo sujeito Down, por seus familiares e pela escola, para 

que ele consiga ir além do esperado. Além disso, as trajetórias e histórias de vida são 

contadas mediante relatos, tornando possível ouvir a voz desse sujeito e das pessoas próximas 

a ele, que o auxiliaram no seu caminhar. São trabalhos que perpassam por esta pesquisa. 

Entretanto, sob o viés sociológico, são poucos os trabalhos que retratam a problemática das 

estratégias familiares articuladas a um sujeito com Síndrome de Down. 

 

No capítulo seguinte, discorro sobre o processo de construção do percurso metodológico, 

apresentando o sujeito desta pesquisa, bem como a sua família.  

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

2. PERCURSO METODOLÓGICO 

  

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de caráter qualitativo. Este tipo de 

abordagem teve sua origem no século XIX nos Estados Unidos. Nessa época, o impacto da 

imigração e da urbanização desordenada ocasionou a falta de saneamento básico e a 

precariedade da saúde pública, do bem-estar e da educação, problemas que se tornaram a base 

da investigação social. Com o tempo, a pesquisa qualitativa foi ganhando ênfase. Todavia, foi 

apenas na década de 1960 que os investigadores educacionais se mostraram interessados por 

ela. Até então, os sociólogos e antropólogos eram quem utilizavam a abordagem qualitativa 

para pesquisar questões envolvendo a educação (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

 

Bogdan e Biklen (1994) apresentam algumas características da pesquisa qualitativa. Na visão 

deles, na pesquisa qualitativa, a fonte de dados é o local onde acontecem os fenômenos que 

interessam o investigador como, por exemplo, escolas, famílias, bairros e outros. A pesquisa 

qualitativa privilegia a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva do sujeito 

investigado, e as questões da investigação não são elaboradas por meio de variáveis, mas sim 

com o objetivo de compreender os acontecimentos na sua complexidade e no seu contexto 

natural. Além disso, ela é descritiva, pois os dados coletados não são números, mas sim 

palavras ou imagens, e o investigador é um dos principais instrumentos da pesquisa. 

 

Seguindo esse direcionamento, esta pesquisa assume uma abordagem qualitativa, o que 

possibilita flexibilidade e um esforço de compreensão e produção de sentidos, cuja 

complexidade extrapola a análise estatística de dados quantitativos.  

 

Este trabalho caracteriza-se, portanto, como um estudo de caso. Para Yin (2005, p. 26): “o 

poder diferenciador do estudo de caso é sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de 

evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações”. Nesse sentido, utilizei a 

entrevista e observação como principais instrumentos metodológicos.  

 

 Segundo Lahire (1997, p. 32): 

 

Deslocando o olhar para os casos particulares, ou, melhor ainda, para a 

singularidade evidente de qualquer caso a partir do momento em que se 
consideram as coisas no detalhe, o sociólogo mostra aquilo que os modelos 

teóricos fundados no conhecimento estatístico e na linguagem das variáveis 
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ignoravam ou pressupunham: as práticas e as formas de relações sociais que 

conduzem ao processo de ‘fracasso’ ou de ‘sucesso’. 

 

Ao tentar compreender as estratégias familiares que permitiram a construção do percurso 

escolar de um adolescente com Síndrome de Down, utilizei uma análise microssociológica. 

Para Lahire (1997, p. 39): “O microscópio sociológico possibilita descobrir a relativa 

heterogeneidade daquilo que imaginamos ser homogêneo (‘um meio social’, ‘uma família’)”. 

Assim, ao dizer que a família desta pesquisa é pertencente a um determinado meio social, não 

pode significar uma homogeneização, pois, apesar de apresentarem comportamentos 

semelhantes em relação às pessoas pertencentes ao mesmo meio social, ela também exibe as 

suas singularidades, que é o que vem possibilitando o improvável acontecer, a construção do 

percurso escolar de um sujeito Down. Categorizar e generalizar não seriam, então, suficientes 

para que eu conseguisse compreender as particularidades das relações dessa família. 

 

O trabalho de Lahire (1997), intitulado Sucesso Escolar nos Meios Populares: As razões do 

improvável, retrata bem essa questão. O autor traçou o perfil de 26 configurações familiares 

por meio de entrevistas realizadas com os membros das respectivas famílias, em suas casas, 

utilizando-se de notas etnográficas sobre cada um dos contextos, além da análise de fichas 

com informações escolares e os cadernos de avaliação. Ele formou uma população de 14 

crianças em situação de “fracasso” escolar (cinco meninas e nove meninos) e 13 crianças em 

situação de “sucesso” escolar (oito meninas e cinco meninos). Essas famílias, no geral, se 

apresentaram com uma situação socioeconômica semelhante, moradores da periferia de Lyon, 

quase todas imigrantes e muitos operários (LAHIRE, 1997, p. 47, 52). 

 

Um exemplo de “sucesso” escolar trazido por Lahire (1997, p. 197-199) é o caso de Samira, 

que tem pais analfabetos. Sua mãe não tem profissão e seu pai é um operário não qualificado. 

O casal teve cinco filhos, sendo a mais velha escolarizada em Curso de Educação 

Especializada. Apesar desses fatores, Samira, cursando a 2° série do 1° grau, é apontada pela 

escola como uma aluna que participa, que compreende, que tem boas ideias, que é inteligente. 

Lahire, então, nos faz refletir sobre as razões pelas quais essa menina consegue encontrar 

apoio para se adequar às exigências escolares. Samira consegue escapar daquilo que se 

mostra provável em sua vida; ou seja, do insucesso escolar.  
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Da mesma forma acontece com o sujeito desta pesquisa. A Síndrome de Down aponta para a 

probabilidade da não produção de um percurso escolar longevo. No entanto, o improvável 

vem acontecendo, e esse sujeito vem sendo escolarizado.  

 

2.1 A escolha do sujeito Down e sua família  

 

Os caminhos metodológicos deste trabalho iniciaram-se em um projeto de Iniciação 

Científica, no ano de 2010, quando se deu a escolha do sujeito, bem como da sua família.  

Para pesquisar as práticas de leitura e escrita de um sujeito com deficiência, passei a buscar 

um sujeito, cuja família possibilitasse a minha inserção junto dela durante o período da 

investigação. Então, por meio da diretora de uma escola pública da cidade de São João del-

Rei, que é referência por receber muitos alunos com deficiência, houve a indicação de um 

adolescente com esse perfil. A partir de então, estabeleci o contato com a família desse 

adolescente e realizei, juntamente com a professora Maria Jaqueline de Grammont, uma 

pesquisa de Iniciação Científica no período de 2010 até 2011. Essa pesquisa teve como 

objetivo investigar a inserção de um pré-adolescente com Síndrome de Down, já alfabetizado, 

nas práticas de leitura e de escrita presentes em seu meio social; no caso, a família. (SILVA, 

2013). 

 

As muitas inquietações geradas por esse processo de Iniciação Científica me conduziram para 

a presente pesquisa de Mestrado. Na época, pude verificar algumas das estratégias da família 

investigada para que o sujeito Down se desenvolvesse além do esperado.  

 

Dessa forma, para esta pesquisa de Mestrado, continuei a investigação com o mesmo sujeito e 

sua família, com quem eu havia trabalhado na Iniciação Científica. Portanto, o processo de 

investigação circunscrito ao tempo do Mestrado iniciado em 2013 se amplia no processo de 

investigação relacionado ao período da Iniciação Científica que o antecedeu. Assim, uma 

relação de extrema familiaridade facilitou e ampliou as possibilidades de investigação, por 

um lado, mas também trouxe dificuldades para se estabelecer o distanciamento necessário ao 

processo de entrevista e de análise qualificada dos dados, por outro lado.  
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2.2 O processo de entrevista 

 

Com o intuito de compreender essas questões, busquei reconstruir a configuração familiar em 

que o sujeito com Síndrome de Down está inserido. Para tanto, utilizei a entrevista
6
 como 

principal instrumento metodológico. Posteriormente, transcrevi todo o material coletado em 

áudio para análise, o que possibilitou trazer as estratégias familiares propriamente ditas. 

 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 134): “A entrevista é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”. 

Dessa forma, foram realizadas várias entrevistas ao longo do período de investigação, que 

situo em dois momentos distintos: um, anterior ao processo de qualificação do Mestrado e, 

outro, posterior, que se subdividiu entre a família e a escola, sendo que, do conjunto de 

entrevistas realizadas na escola, tratarei mais adiante. 

 

Anterior ao processo de qualificação, realizei no ano de 2014 uma entrevista (Anexo 3) com 

todo o núcleo familiar, incluindo o próprio sujeito e sua professora de reforço. Essa entrevista 

aconteceu na casa da família em uma tarde de segunda-feira. Estavam presentes o sujeito com 

Síndrome de Down, sua mãe, seu irmão e sua professora de reforço, sendo que seu pai estava 

trabalhando.  

 

As perguntas direcionadas para o pai foram respondidas pela sua esposa. No entanto, como 

ela não sabia todas as respostas, levou algumas dessas questões para o marido responder à 

noite. O primeiro entrevistado foi o irmão. Ele se mostrou bem diferente de quando o conheci 

em 2010, pois naquela época ele se apresentava como um menino tímido e introvertido, e, 

agora, estava comunicativo e extrovertido. Em seguida, a entrevista aconteceu com a mãe na 

sala de estar. Depois, o entrevistado foi o sujeito Down, sendo que a sua entrevista ocorreu no 

seu quarto e ele fez questão de que sua mãe não estivesse presente. Por fim, a entrevistada foi 

                                                             
6
 Todas as pessoas envolvidas nesta pesquisa quiseram tornar público a sua identidade. No caso da família, essa 

questão tornou-se importante por se tratar de uma luta que teve início com o nascimento do seu filho com 

Síndrome de Down e vem perdurando. Uma luta que a família tem necessidade de “denunciar”, tem necessidade 

de mostrar para toda a sociedade que seu filho existe, que ele vai para a escola, que ele é um cidadão e que todos 

devem respeitá-lo. Diante disso, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

2), serão divulgados os nomes de todos os participantes desta pesquisa com a devida atenção para as questões 

éticas. 
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a professora de reforço, que estava presente nesse dia dando aulas primeiro para o irmão e 

depois para ele. 

 

O objetivo dessas entrevistas foi coletar informações que possibilitassem a análise dos 

capitais econômico, social, escolar e cultural da família. Queria compreender como aconteceu 

o percurso escolar improvável do sujeito com Síndrome de Down, como se deu a participação 

da família na construção desse percurso e, também, as singularidades das estratégias que a 

família empreendeu. Contudo, essas entrevistas não ajudaram muito, pois não consegui 

aprofundar, não consegui ir muito além do que já sabia sobre eles. 

 

Compreendo a entrevista como uma produção de linguagem, que estabelece uma situação de 

interação verbal entre entrevistado e entrevistador. Para Bakhtin (2012, p. 127, grifos do 

autor): 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato 
de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo 

ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da 

interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A 
interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da língua. 

 

Dessa forma, a linguagem não é algo que acontece apenas de um lado. Ela possui duas faces, 

pois eu falo para alguém e alguém fala para mim. Ela é centrada na interação e tem como 

objetivo a mútua compreensão; uma compreensão ativa, que é responsiva, pois o sujeito é um 

ser de resposta. Segundo Bakhtin (2011, p. 271): “Toda compreensão da fala viva, do 

enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva [...]; toda compreensão é prenhe de 

resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante”.  

 

Nessa interação, entretanto, acredito que a aproximação mais íntima que estabeleci com a 

família desde o trabalho realizado em 2010 dificultou um pouco o meu posicionamento como 

pesquisadora. Ao ler Bakhtin, percebi que essa dificuldade estava relacionada ao movimento 

que ele aborda, chamado pelos pesquisadores de exotópico. Nesse movimento, que 

caracteriza todo processo interativo mediado pela linguagem, por meio do “excedente de 

visão”, eu consigo ver no outro o que ele não consegue ver em si mesmo, e o outro consegue 

ver em mim o que eu não consigo perceber, tanto os aspectos corporais como o modo de ser. 

Assim, em qualquer situação interlocutiva, após me colocar no lugar do outro, eu retorno ao 
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meu lugar para poder completá-lo, dando forma e acabamento ao que contemplei nele a partir 

do meu lugar fora do outro. De acordo com Bakhtin (2011, p. 23):  

 

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 

mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois 
de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente 

de visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para 

ele um ambiente concludente da minha visão, do meu conhecimento, da 
minha vontade e do meu sentimento. 

 

Essa foi a minha maior dificuldade na pesquisa. Consegui me colocar no lugar da família, 

mas o envolvimento era tão grande que, por um bom tempo, não consegui ver o que ela não 

via. Não consegui manter uma distância, e é essa distância do outro que me permite ver e 

dizer do outro o que ele não vê. Para Bakhtin (2011, p. 24), “se não houvesse esse retorno, 

ocorreria o fenômeno patológico do vivenciamento do sofrimento alheio como meu próprio 

sofrimento, da contaminação pelo sofrimento alheio, e só”. No entanto, o tempo, as leituras, o 

processo de qualificação e as conversas com minha orientadora me auxiliaram no exercício 

do movimento exotópico. Precisava me colocar no lugar da família, compartilhar com ela 

alguns sentimentos e sentidos, mas era preciso também voltar ao meu lugar fora dela, para 

ver o que ela não via a partir do meu olhar de pesquisadora.  

 

Além disso, utilizei a entrevista buscando considerá-la a partir do olhar sociológico de 

Bourdieu (1997, p. 694, grifos do autor), o qual afirma:  

 

Só a reflexividade, que é sinônimo de método, mas uma reflexividade 

reflexa, baseada num ‘trabalho’, num ‘olho’ sociológico, permite perceber e 
controlar no campo, na própria condução da entrevista, os efeitos da 

estrutura social na qual ela se realiza. 

 

Como entrevistadora, meu maior desafio era conseguir refletir e reagir, em frações de 

segundos, quanto aos meus próprios questionamentos, os quais poderiam vir impregnados de 

distorções. Teria, então, que reconhecer e dominar a construção das minhas perguntas e dos 

efeitos produzidos por elas e por todo o contexto em que elas seriam realizadas. 

 

Foi a partir do conjunto de entrevistas (Anexo 4), realizado depois do processo de 

qualificação, com os pais do sujeito Down, que eu consegui exercitar um pouco mais esse 

movimento. Foram entrevistas mais densas, que auxiliaram na reconstrução da configuração 

familiar desse sujeito. Essas entrevistas aconteceram em dias diferentes. Com a mãe, foi em 
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uma sexta-feira à tarde no quarto dos filhos, de portas fechadas. Já com o pai, aconteceu em 

uma terça-feira na sala de jantar.  

 

Tentei deixar os entrevistados à vontade, a fim de que a entrevista pudesse fluir. Para além 

dessa preocupação, conforme Lahire (1997), busquei reduzir os efeitos de legitimidade. Isto 

é, preocupei-me em participar ativamente da entrevista sem colocar os entrevistados em 

situação de humilhação cultural. Assim, o cuidado com a linguagem utilizada nas entrevistas 

foi constante, de forma a evitar os jargões da linguagem pedagógica, familiares à mãe, que 

era professora, mas que poderia constranger o outro entrevistado. 

 

A todo modo, considerei que o pesquisador é um ser social, volitivo. Portanto, os diversos 

sentidos instituídos na entrevista são resultados da relação estabelecida entre ele e o 

pesquisado, não havendo possibilidade de uma neutralidade absoluta, até por que se trata de 

sujeito/ser social. Essa relação deve iniciar por meio da empatia, o que possibilita o 

entrevistado “ficar à vontade”, para participar efetivamente do processo de entrevista. Mas, 

ao mesmo tempo, pressupõe um cuidado redobrado do pesquisador, a fim de que ele nem 

direcione, nem restrinja a fala dos entrevistados. 

 

2.3 O processo de observação na escola 

 

Apesar de o objeto do presente estudo não ser a escola, no processo de qualificação, fui 

desafiada a compreender um pouco mais sobre as relações estabelecidas entre ela e o sujeito 

com Síndrome de Down. Por isso, fiz observação no cotidiano escolar. Utilizei como 

procedimentos metodológicos a observação não estruturada, além das entrevistas que foram 

realizadas com o diretor da escola, um professor de Sociologia, uma intérprete de Libras, um 

psicólogo que acompanha outro aluno com deficiência e dois colegas que não apresentam 

deficiência.  

 

Acompanhei o sujeito com Síndrome de Down no seu cotidiano escolar por 15 dias, das 7 às 

11h40, totalizando uma carga horária de 70 horas. Registrei minhas observações em um 

caderno de campo, o qual me possibilitou relembrar alguns acontecimentos ao escrever esta 

Dissertação. 
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Fui bem recebida pelo diretor, vice-diretor e supervisora da escola. No entanto, não fui 

apresentada para os professores, que se revezavam a cada 50 minutos. O sujeito Down 

encarregou-se de fazer as apresentações nos momentos quando entrava um novo professor na 

sala para dar aula. Alguns estranharam a minha presença, confundindo-me com estagiárias. 

Uns se sentiram à vontade, enquanto outros se sentiram incomodados. Quanto aos alunos, a 

receptividade foi muito boa e, por muitas vezes, eles me questionavam sobre quem eu era e o 

que estava fazendo ali, já que não me intitulavam como estagiária, situação à qual eles 

estavam mais acostumados. 

 

Realizei a observação não estruturada, que, segundo Mazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 

166), seria aquela “na qual os comportamentos a serem observados não são predeterminados, 

eles são observados e relatados da forma como ocorrem”. Isso me possibilitou observar 

algumas relações que o sujeito com Síndrome de Down possui na escola, o seu dia-a-dia, a 

sua interação e a maneira como ele é tratado pelos professores, equipe gestora, funcionários e 

colegas.  

 

As entrevistas realizadas com o diretor, o professor de Sociologia, a intérprete de Libras, o 

psicólogo que acompanha um aluno com Síndrome de Sotos
7
 e os dois alunos que não 

apresentam deficiência foram de fundamental importância porque, além de me auxiliarem na 

compreensão das relações estabelecidas entre o sujeito desta pesquisa e todos da escola, me 

levaram também a refletir sobre questões, as quais não eram objeto deste estudo, mas que 

acabam resvalando no meu trabalho. Estas questões são: a prática diferenciada de alguns 

professores em relação aos alunos com deficiência daquela sala chamada por eles de 

inclusiva, o sentimento de angústia de alguns professores por não terem formação adequada 

para estarem trabalhando com esses alunos e a não existência de um trabalho de preparação 

dos alunos sem deficiência para acolherem da melhor forma os alunos com deficiência. 

  

Em verdade, a ida a campo transforma o olhar do pesquisador. É um caminho pelo qual se 

constroem relações. O pesquisador aprende com o pesquisado, porque nos constituímos ser a 

partir do outro, das múltiplas vozes que se fazem vivas no nosso dia a dia. Por isso, toda 

interação entre sujeitos é impregnada de sentidos, de aprendizagens e de novos 

conhecimentos.  

                                                             
7 A Síndrome de Sotos ou gigantismo cerebral é, segundo Assumpção, Assumpção Júnior e Magalhães (2008, p. 

130): “Uma síndrome congênita de ocorrência esporádica relacionada a retardo mental de grau variável e 

alterações de comportamento”. 



44 

 

 

Assim, essa pesquisa me permitiu transformações como pesquisadora. O olhar apaixonado 

que tinha da escola foi relativizado pelas dificuldades que observei. No entanto, mesmo com 

todos os obstáculos, presenciei também a boa vontade e o querer fazer diferente de alguns 

profissionais. Talvez, esse seja o caminho para uma inclusão efetiva.  

 

2.4 Conhecendo a família 

 

2.4.1 O Marquinhos 

 

O sujeito desta pesquisa chama-se Marquinhos e tem Síndrome de Down. Seu núcleo familiar 

é composto pela sua mãe, seu pai e seu irmão mais novo, os quais serão apresentados a 

seguir. Marquinhos nasceu em São João del-Rei no ano de 1996, e na época das entrevistas, 

que aconteceu em 2014, ele estava com 18 anos, cursando o 2° ano do Ensino Médio em uma 

escola pública estadual da cidade. Apresenta-se como um menino extrovertido, muito 

comunicativo, organizado, metódico, sociável e amante de festas. Ele adora as novelas da 

Rede Globo e tem como hobbie escrever nomes de inúmeras novelas que já passaram na TV 

há alguns anos. Ele afirma que utiliza o computador para acessar o Facebook e ter notícias da 

família do seu pai. Quando era mais novo, ele fez curso de flauta e aulas de ballet. No 

momento, ele faz parte de uma Companhia de Dança da Universidade Federal de São João 

del-Rei. 

 

Apesar de não morar na mesma cidade que os primos, ele tem muito contato com estes, pois 

sua família sempre se reúne em feriados e festas, tais como casamentos, batizados, formaturas 

e aniversários.  

 

Marquinhos não possui um ciclo de amizades. Os amigos do prédio se mudaram para Belo 

Horizonte, por isso, apenas de vez em quando, eles se veem. Os colegas da escola não têm 

costume de se reunirem com ele em outro meio social. Ele tem apenas um amigo que também 

tem Síndrome de Down, mas este não estuda mais há algum tempo. Só se encontram duas 

vezes no ano nas datas dos aniversários de ambos.  

 

Os pais do Marquinhos contam que chegaram a fazer um levantamento em São João del-Rei 

das famílias que tinham criança com Síndrome de Down, mas, com a idade do filho, 



45 

 

encontraram por volta de três ou quatro apenas, sendo que não conseguiram estabelecer 

contato com eles. O casal também procurou o Grupo de Apoio em Barbacena, porém não 

gostou do tratamento que eles davam às crianças com Síndrome de Down. Em outras cidades, 

como Juiz de Fora e Rio de Janeiro, teriam mais Grupos ou Associações voltadas para 

famílias com crianças Down. No entanto, eles não tinham condições de frequentar esses 

grupos devido à distância entre as cidades.  

 

Marquinhos é muito sociável e, pelo fato dos seus pais serem membros do Lions, ele 

participa das reuniões e dos eventos da organização. Segundo sua mãe: 

 

A relação dele é [...], todo mundo conhece, ele participa de tudo. Ele vai em 
todas as reuniões, gosta de ajudar. Lá, a gente tem o sorteio mensal. Ele 

que ajuda a fazer, ele e o Matheus, mais é ele que ajuda lá. Se ele não for, 

igual teve o jantar, a gente não pôde ir aí, não teve o sorteio. Eles não 
fazem, disse que é dele. Sem ele, não é a mesma coisa, entendeu? (risos) 

 

 

2.4.2 A mãe 

 

Celina nasceu em Nazareno, no estado de Minas Gerais, no ano de 1961, e foi morar na 

cidade de São João del-Rei, no mesmo estado, quando tinha cinco anos. Ela possui seis 

irmãos: três com Ensino Médio completo e dois que não completaram o Ensino Médio. 

Todos eles moram em São João del-Rei, mas só tem contato com a família em datas 

comemorativas. Seu pai era marceneiro e faleceu quando ela era ainda nova. Ela conta que 

foi bem doloroso, porque sempre teve mais afinidade com ele do que com a mãe, que é do 

lar, está viva e morando também em São João del-Rei. Seus pais concluíram o Ensino 

Fundamental. Quanto ao período da sua infância, ela fala que não lembra muito, mas que teve 

muitos amigos. Seus estudos se iniciaram com sete anos na escola pública na qual ficou até a 

conclusão do Ensino Fundamental. 

 

Cursou o “segundo grau de magistério”
8
 em escola particular, pois não tinha escola pública 

na época. Segundo ela, a escolha do magistério começou cedo: 

 

Sempre gostei de criança, de ensinar. Eu pegava meus vizinhos 
pequenininhos pra ajudar a fazer tarefa. Ganhava um dinheirinho, umas 

gorjetas lá pra ensinar a fazer tarefa. Os menininhos das vizinhas todas. Lá, 

                                                             
8 Nomenclaturas dadas à época (Anexo 5). 
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era muita gente. Ali, aquela rua era muita gente e muita criança da idade 

escolar. Então, eu era uma das mais velhas. Aí, eu sempre gostei. Eu 

fazendo oitava série. Então, eu ensinava os menininhos de oito, nove anos, e 
fui tomando gosto.  

 

Posteriormente, ela frequentou o curso de Educação Artística do Conservatório de São João 

del-Rei por influência de uma professora de Português, que custeou a sua matrícula e o 

material para os estudos. Segundo ela, “o Conservatório antes era pago e era mais seletivo 

do que hoje”.  

 

Assim, ela foi a primeira a trabalhar para ajudar em casa. Trabalhava e estudava ao mesmo 

tempo no Conservatório. Não teve incentivo à leitura dentro de casa. Lia os livros que recebia 

da escola e, desde pequena, gostava de ensinar os vizinhos menores. 

 

Quando terminou o primeiro ano no Conservatório, foi convidada para dar aula e, desde 

então, não parou. Fez concurso para professora de escola normal e, depois de um tempo, foi 

remanejada para o Conservatório, onde permaneceu por 32 anos, tendo se aposentado em 

2013. 

 

Celina tem uma vida social muito ativa. Faz parte do Lions sediado em São João del-Rei e 

frequenta muitos eventos sociais e teatro. 

 

2.4.2 O pai 

 

Flávio nasceu na zona rural de uma cidade denominada Parteira, no estado de Minas Gerais, e 

foi morar em Juiz de Fora com dois anos. Ele conta que teve uma infância muito boa, pois 

jogava futebol, roubava frutas etc. Seu pai era funcionário público, mas trabalhava no 

mercado aos sábados e domingos para ajudar na renda da família, porque tinha que sustentar 

13 filhos. Ele já é falecido. Sua mãe trabalhava em casa como costureira para complementar a 

renda. Ela faleceu quando o Marquinhos tinha por volta de três anos. Flávio tem 12 irmãos, 

metade com nível superior. Entre os outros seis, alguns concluíram o Ensino Médio e outros 

cursaram até a “oitava série”. Eles moram em Juiz de Fora, São Paulo, Pará, São José dos 

Campos, Jacareí e São João del-Rei. Apesar de a maioria estar distante, todos têm muito 

contato com o Marquinhos.  
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Quanto à sua escolarização, iniciou os estudos aos setes anos em escola pública, 

permanecendo nesta por todo o “primário”. Frequentou o “ginásio” todo em escola particular, 

porque conseguiu uma bolsa ao realizar uma prova. Ele conta que o primeiro contato com a 

leitura aconteceu apenas na escola aos sete anos. Trabalhava para fazer cursinho e foi o 

primeiro da família, tanto por parte do pai como por parte da mãe, a entrar em uma 

Universidade, sendo que alguns dos irmãos depois foram seguindo os seus passos. 

 

Sua vontade inicial era entrar para o Seminário. Todavia, hoje, ele acredita que era influência 

do seu irmão mais velho, do qual era muito próximo e que já era seminarista. O pai dele e o 

padre o aconselharam a não entrar para o Seminário ao terminar o “ginásio”. Então, ele 

resolveu estudar, porque senão teria que trabalhar.  

 

Cursou Odontologia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Na época, ele tinha dúvidas 

entre Medicina e Odontologia, e acabou optando pela segunda, porque teve que fazer uma 

cirurgia na mandíbula e percebeu, com o trabalho do dentista, que era aquela profissão que 

queria seguir. Ele prestou Vestibular apenas na Federal, pois na região não tinha Odontologia 

em outras universidades. 

 

Ao formar, teve que se apresentar para o Exército por causa do serviço obrigatório, onde 

serviu como oficial temporário por cinco anos. O primeiro ano da carreira foi em São João 

del-Rei. A partir do segundo ano, ele foi transferido para o Hospital Central do Exército no 

Rio de Janeiro, onde permaneceu por quatro anos. Paralelamente, ele montou sozinho um 

consultório em Juiz de Fora, onde atendia às sextas-feiras à tarde e aos sábados. Quando deu 

baixa no Exército, voltou para Juiz de Fora, permanecendo cinco anos, até que se mudou para 

São João del-Rei, onde montou um novo consultório, fechando o de Juiz de Fora.  

 

Até a data da entrevista, ele estava trabalhando como coordenador da Vigilância Sanitária da 

Regional de Saúde durante o dia, sendo cargo comissionado, e como dentista no seu 

consultório particular durante a noite. No entanto, sua pretensão era deixar o cargo público 

em dezembro de 2014 e trabalhar apenas como dentista, a fim de poder estudar para concurso 

de auditor.  

 

Flávio possui uma vida social muito ativa. Faz parte do Lions e é maçon. Frequenta eventos 

na cidade e também o teatro. 
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2.4.3 O irmão 

 

Matheus nasceu em São João del-Rei, três anos depois que o Marquinhos. Nasceu saudável, 

sem nenhum comprometimento motor ou cognitivo. Na época da entrevista, ele estava com 

15 anos e cursando o 1° ano do Ensino Médio em uma escola pública estadual da cidade. No 

entanto, não frequenta a mesma escola que o Marquinhos.  Ele se considera um bom aluno e 

diz que gosta de estudar, gosta de ler pouco e não gosta de escrever. Apresenta-se como um 

menino tímido. Adora assistir à televisão, principalmente desenho animado. Faz aulas de 

instrumento e prática de conjunto no Conservatório da cidade, além de fazer curso de inglês e 

tocar nas missas. Quando está em casa, passa as tardes assistindo à TV. 
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3. RECONSTRUINDO A CONFIGURAÇÃO FAMILIAR 

 

O objetivo deste trabalho é compreender, sob um viés sociológico, as estratégias familiares 

que auxiliaram na construção do percurso escolar improvável de um sujeito com Síndrome de 

Down. Mas que família seria essa? Como caracterizá-la? Quem é esse sujeito Down? 

Conforme Elias (1994, p. 249): 

 

A rede de interdependências entre os seres humanos é o que os liga. Elas 

formam o nexo do que é aqui chamado configuração, ou seja, uma estrutura 

de pessoas mutuamente orientadas e dependentes. Uma vez que as pessoas 
são mais ou menos dependentes entre si, inicialmente por ação da natureza e 

mais tarde através da aprendizagem social, da educação, socialização e 

necessidades recíprocas socialmente geradas, elas existem, poderíamos nos 
arriscar a dizer, apenas como pluralidades, como configurações. 

 

O sujeito Down está inserido em uma família na qual todos estão interligados entre si em uma 

relação de interdependência. São fios invisíveis que unem os membros desse núcleo, 

constituindo, assim, uma configuração familiar única pelas suas peculiaridades. Para 

conhecermos esse sujeito, precisamos, primeiramente, conhecer a sua família, as relações 

estabelecidas nela e a história da sua formação. 

 

O sujeito Down, como qualquer outro sujeito, não constrói sua história sozinho, porque ele 

está amarrado, mesmo sem perceber, a outras pessoas. O seu caminhar precisa ser 

compreendido dentro de uma configuração social; no caso desta pesquisa, a família.  

 

De acordo com Lahire (1997, p. 17): 

 

A criança constitui seus esquemas comportamentais, cognitivos e de 

avaliação através das formas que assumem as relações de interdependência 

com as pessoas que a cercam com mais frequência e por mais tempo, ou 
seja, os membros de sua família. 

 

Para o autor, os comportamentos da criança, bem como a sua personalidade e suas ações só 

podem ser compreendidos a partir das relações sociais que são estabelecidas entre ela e seus 

familiares. Isso nos leva a pensar sobre a importância do papel da família na formação desse 

sujeito Down, o qual irá, a partir da interação com o “outro”, se constituir como “ser” 

pensante, impregnado de valores e emoções. Segundo Nogueira (1995, p. 40), é preciso 
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“descer ao plano das histórias de vida das famílias”, uma vez que a classe social não 

consegue explicar tudo. Numa mesma classe social, pode-se encontrar situações muito 

variadas e até opostas, como, por exemplo, casos de sucesso escolar nas classes populares. 

 

Cada família é única, com suas vivências, perspectivas e frustrações. Para conseguirmos 

compreender as singularidades dessas estratégias familiares, irei reconstruir, no tópico a 

seguir, a partir das entrevistas realizadas em 2014, a história da família do sujeito Down, bem 

como a sua história.  

 

3.1 Início de uma história – namoro, casamento e gravidez 

 

Flávio e Celina se conheceram em um campeonato de futebol. Eles foram apresentados por 

um primo dela, que fazia parte do mesmo time do Flávio. O namoro durou quase dez anos e 

aconteceu, predominantemente, a distância, pois ela morava em São João del-Rei e ele foi 

morar no Rio de Janeiro e, em seguida, em Juiz de Fora. 

 

Quando se casaram, foram morar em São João del-Rei, em uma casa alugada. O Flávio, na 

época, possuía um imóvel próprio em Juiz de Fora. Atualmente, eles ainda moram de aluguel 

na mesma cidade. Venderam o imóvel de Juiz de Fora e têm um terreno na represa de 

Camargos. O apartamento que eles moram é espaçoso. Possui dois quartos, dois banheiros, 

uma cozinha, uma lavanderia, uma sala de jantar, uma sala de estar e uma sala de TV. Eles 

contaram que não têm interesse em adquirir um imóvel próprio. No entanto, a família possui 

carro próprio.  

 

Na primeira gravidez da Celina, ela teve um aborto espontâneo. Passado um ano dessa perda, 

ela engravidou do Marquinhos, não tendo problemas com a gravidez. Ela conta que foi tudo 

normal e que apenas teve uma pré-eclampse quando estava perto de tê-lo. 

 

3.2 Recebendo a notícia 

 

Há 18 anos, ainda não existia o exame que indica se a criança tem ou não Síndrome de Down 

antes do parto. Flávio e Celina foram noticiados desse fato apenas após o nascimento do seu 

filho. Segundo eles, da pior forma possível. 
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Foi da pior maneira possível. Nós tínhamos um amigo, eu falo tinha porque 

hoje eu não consigo nem conversar com ele, médico. Ele estudou com o 

Flávio em Juiz de Fora e eu tava lá no hospital, já tinha ganhado o 

Marquinhos. Daí, eu tava no quarto, já tinha visto o Marquinhos e tudo, e 
não reparei que tinha nada de anormal. Aí, fui pra o quarto. Nisso, o Flávio 

tinha ido em casa buscar uma chupeta que tinha esquecido e ele chegou lá: 

‘Cadê o Flávio?’. ‘Ah, o Flávio foi lá em casa buscar uma chupeta’. Ele 
pegou e falou: ‘Oh, fala pra ele que eu quero falar com ele urgente, que seu 

filho nasceu com problema sério. Preciso falar com ele, problema que não 

tem cura’. Eu fiquei louca n/é. Eu chorava, eu gritava e liguei pra o Flávio 

pedindo pra ele voltar porque R. queria falar com ele (Fala da mãe). 
 

Só mais tarde, o Flávio conseguiu encontrar-se com o médico que realizou o parto. A 

confirmação da notícia foi dada sem meias palavras, na sala de espera do consultório médico, 

na frente de todos que ali estavam. Dessa forma, o médico anunciou que seu filho havia 

nascido com uma doença incurável, que ele era “mongoloide”
9
. Flávio, então, foi para o carro 

e chorou muito, pois ele já havia atendido um paciente com Síndrome de Down e, por isso, 

tinha, segundo ele, uma noção mínima do que se tratava. Já Celina não tinha ideia do que era 

Síndrome de Down e, por isso, não percebeu a gravidade da situação no momento do parto. 

Ela não via nada de diferente em seu filho. Em suas palavras: 

 

Eu acho que levei um choque tão grande, o jeito que me foi falado, porque 
eu não vi isso no meu filho na hora que ele nasceu. Eu não consegui ver 

nada diferente. Ele chorou, ele mamou, ele fez tudo que tinha que fazer e eu 

não vi nada assim, visualmente falando, que pudesse, e lá dentro, as notas 
ótimas e todo mundo dando parabéns que ele era lindo. Eu perguntei se ele 

era perfeito: ‘Tem dois pezinhos, tem duas mãozinhas, os dedinhos estão aí, 

as orelhinhas estão aí?’ Estava tudo ali. Então, o que seria Síndrome de 

Down? Eu não sabia o que que era. Então, na hora, eu não percebi a 
gravidade do negócio, não. Acho que eu fiquei assustada com o jeito de 

falar. Me deu um bloqueio, sabe assim, porque eu não consegui ver meu 

filho do jeito que ele falou que era. Eu não achava nada do que ele falava 
que tinha, das características. Tem a mão assim, o pé assim, o olho assim. 

Eu não achava nada, não achava o olho puxado. Aí, depois eu achei, com o 

tempo, depois que veio o exame. Aí, tudo bem, aí eu achei tudo que falou, 

mas então, parece que eu bloqueei e falei: ‘Não vou ver isso agora. Vou ver 
se tiver mesmo’. E fui levando normalmente. 

 

A confirmação oficial de que Marquinhos realmente tinha nascido com Síndrome de Down 

demorou 27 dias. Celina, que já vinha se preparando com amigos da área da saúde, começou, 

segundo ela, a lutar pelo Marquinhos. Nesse tempo, ela leu, pesquisou e se inteirou sobre a 

                                                             
9 Como já dito na introdução, esse foi um termo largamente utilizado para chamar as pessoas com Síndrome de 

Down. 
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síndrome. Apenas com o resultado documentado, ela passou a aceitar e enxergar que seu filho 

era diferente. 

 

Nos primeiros dias, eu chorava quando falava, porque eu não conseguia 

falar Down nem mongoloide. Eram duas palavras que me doíam muito. 
Então, tipo assim, não tem certeza, não vou falar que é. Eu sofria muito. Eu 

sofri esses dias esperando o resultado, mas depois que veio, eu parei de 

chorar e falei tenho que ir a luta n/é. E tinha muita luta pela frente. Tem 
n/é? Mas eu esqueci do problema e fui cuidar (Fala de Celina). 

 

A princípio, ela negou a existência de qualquer problema, alegando que só iria aceitar a 

situação quando tivesse o resultado do exame. Mesmo assim, não ficou inerte à sombra da 

negação. Ela começou a pesquisar, buscando compreender o que era essa síndrome que a 

atormentava. Segundo ela, sua luta por ele começou apenas quando teve a certeza do 

resultado. Mas, sem perceber, essa luta começou bem antes, quando foi atrás do 

desconhecido. A aceitação e a busca pela compreensão do que não sabemos é o primeiro 

passo para ajudar uma criança com qualquer tipo de deficiência. Assim, o conhecimento 

sobre a síndrome também foi um fator tranquilizador, uma vez que, no desconhecimento, ela 

imaginou consequências muito mais limitadores do que elas são realmente. 

 

[...] mas só sei que me deu um alívio, porque quando veio o diagnóstico eu 

já sabia o que me esperava. Eu já sabia que eles podiam aprender, que eles 
podiam crescer, que eles podiam andar. Eu sabia por causa desses amigos 

que iam lá toda noite, porque ela levava coisa pra eu ler. Nesses 27 dias, 

eles prepararam a gente pra receber a notícia oficial. Então, me ajudou 
muito isso. Então, quando chegou, eu já ‘tava’ bem tranquila, no sentido de 

não sofrer, porque até então eu sofria porque eu achava que não andava, 

que não falava, que ia ser um ser morto em cima de uma cama e, na 

realidade não, eu teria uma resposta. Mais lento, mas ele conseguiria fazer 
as coisas. Então, isso foi passando (Fala de Celina). 

 

Quanto ao Flávio, a reação foi um pouco diferente. Apesar de não querer acreditar que seu 

filho tinha nascido com Síndrome de Down, ele ficou desesperado desde o primeiro 

momento, porque tinha ideia do que se tratava. No entanto, essa noção que ele tinha sobre a 

Síndrome de Down era bem generalizada. Por isso, ele achava que o Marquinhos seria mais 

limitado do que é. Porém, com o tempo, eles foram aprendendo juntos. Segundo ele, sua luta 

pelo Marquinhos começou depois de uma conversa que teve com o irmão e com um 

conhecido:  

 

Foi na hora que meu irmão, esse meu irmão, o caçula, ele falou pra mim 

assim: ‘Oh, Flávio, imagine se viesse pra mim, como que eu ia fazer? Eu 
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não tinha condição nenhuma’. Ele falou comigo. E um trabalhador que é... 

até que eu pescava com ele... ele é jardineiro da Prefeitura, corta grama aí 

nesses jardins, ele me falou a mesma coisa: ‘Flávio, veio pra você, porque 
você vai ter condição de fazer alguma coisa por ele, porque imagina se vem 

pra mim?’ Ele falou a mesma coisa que meu irmão falou pra mim, por 

incrível que pareça. Então, ali naquele momento eu falei tenho que fazer. 
Isso tinha um dia que o Marquinhos tinha nascido (Fala do pai). 

 

A aceitação e o apoio do Flávio foram fundamentais para a luta que eles iriam travar contra 

as limitações que a Síndrome de Down impõe. Ele esteve ao lado da Celina desde o primeiro 

momento, afirmando que nada faltaria para aquela criança:  

 

Foi o que eu falei pra Fatinha, não vai faltar nada pra ele. Se precisar 

roubar, eu vou roubar, mas pra ele não vai faltar, que eu falei com ela. 

Mas, aí, aos pouco, nós fomos vendo o que que, progresso, foi acontecendo 

até chegar onde está (Fala do pai). 

 

Com o diagnóstico confirmado, o casal foi à procura de profissionais que pudessem estimular 

o desenvolvimento do Marquinhos. Contrataram fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo e 

terapeuta ocupacional, e iniciaram os trabalhos.  

 

Os exercícios de fisioterapia aconteciam na clínica e em casa, e o casal participava 

ativamente de tudo. Além de uma empregada doméstica, eles tinham uma babá que os 

ajudava com os cuidados com o Marquinhos, inclusive em relação aos exercícios. Ele fazia 

quatro horas de exercícios em casa, sendo que cada hora era trabalhada por um deles; no 

caso, Celina, Flávio e a babá. Na quarta hora, a Celina e o Flávio trabalhavam em conjunto. 

 

O casal também foi procurar ajuda em São Paulo, com uma especialista em Síndrome de 

Down, Nancy Mills, na época, proprietária de uma escola especial para Downs. Ela auxiliou 

os pais por um bom tempo, inclusive com relação à alfabetização do Marquinhos. 

 

Para acompanhar o trabalho intenso de estimulação no primeiro ano de vida do Marquinhos, 

Celina conseguiu licença do trabalho por quase dois anos. Flávio considera, hoje, que eles 

exageraram um pouco: 

 

Só que no princípio ‘tava’ assim, exagerado. Hoje, eu vejo que ‘tava’ 

exagerado. Tinha dias que tinha um atendimento com TO [terapeuta 
ocupacional], um com a fono e um com a fisioterapeuta, no mesmo dia. Aí, 

nós chegamos em São Paulo e a Nancy Mills perguntou pra gente que horas 

o Marquinhos estava brincando. Só estímulo, só estímulo, não, tem que 
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deixar tempo pra ele brincar também. Porque a gente ‘tava’ assim, no 

princípio, meio desesperados n/é? Aí, assim, tudo que eles falavam que 

tinha que fazer, a gente fazia (Fala do pai). 

 

Era um trabalho árduo, de muita dedicação e muitos sacrifícios. Mas, segundo Celina, ela só 

lembrava-se do cansaço quando ia dormir. Além disso, para ela, o Flávio foi peça 

fundamental ajudando-a nos momentos de desânimo. 

 

O Flávio foi peça fundamental pra mim. Um apoio assim incondicional, 
sabe? O tempo todo do meu lado, o tempo todo falando que a gente ia dar 

conta. Então, quando eu chorava no banho, que ele chegava, aí, eu falava: 

‘Ah, hoje eu acho que não vou dar conta’. Aí, ele falava: ‘Nós vamos dar 
conta. Eu vou te ajudar. Você não vai ficar sozinha. Ele é nosso’ (Fala da 

mãe). 

 

Quanto às expectativas do desenvolvimento do Marquinhos, pairava sempre uma dúvida, 

intensificada pelas pessoas, amigos e familiares do casal. O menino seria capaz de engatinhar, 

andar, falar, escrever, realizar ações normais de toda a criança? 

 

No princípio eu ficava até preocupado porque eu sabia que ele ia ter 

limitação motora, entendeu? A fala era a minha preocupação demais, se ele 
ia falar. Era tudo assim mesmo, será que vai falar? Será que vai andar? A 

cabeça funcionava assim, tudo, será que ele vai? Será que ele vai aprender 

ler? Será que ele vai escrever? A maior surpresa que eu tive dele foi no dia 

que na escola, no infantil lá, aí tinha uma festa na escola e ele apresentou 
dançando ballet. Ali, eu vi que podia mais. Naquele momento, eu senti que 

ele podia mais (Fala do pai). 

 

Não há como saber os limites do outro. A inércia e a não aceitação é o que limita. Mesmo 

com todos os questionamentos em relação ao desenvolvimento do Marquinhos, seus pais 

acreditaram que ele poderia ir além do que todos esperavam e investiram em profissionais 

que estimulassem o desenvolvimento dele.  

 

3.3 O segundo filho 

 

Segundo Celina, quando eles descobriram a segunda gravidez, ela já estava quase no quarto 

mês. Foi uma gravidez inesperada, porque eles tinham medo que viesse outra criança com 

Síndrome de Down, por isso não queriam tentar ter outro filho. No entanto, Nancy Mills, por 

meio da análise que fez nos exames de Celina, já tinha garantido que isso não teria como 

acontecer porque a Trissomia do 21 dela era leve e não se repetiria. A especialista, inclusive, 



55 

 

orientou o casal a ter outro filho, pois ele poderia auxiliar no desenvolvimento do 

Marquinhos. 

 

Pelo meu exame que eu levei pra ela ver, do Marquinhos. Então, foi um 

acidente genético mesmo, mas é do tipo que causa uma vez só na família. Se 
eu tivesse dez filhos, não repetiria. Então, ela falou: ‘Cadê o irmãozinho 

desse menino?’ E eu falei: ‘Nossa mãe! Nem me fala. Eu quero cuidar desse 

e bem cuidado e pronto’. Aí, ela falou: ‘Não, pra ele não vai ser legal. Ele 
precisa de um irmãozinho, é pra ajudá-lo. O outro irmão vai fazer muito 

por ele. Ele vai crescer muito com o irmão. Você tem que arrumar um 

irmão’. Eu falei: ‘Nem me fale, que eu tenho trauma’. Mas, aí, ela falou: 

‘Eu te garanto’. Isso eu já tava grávida (risos). Eu não sabia porque eu não 
senti nada, eu não senti enjoo e o do Marquinhos eu tive bastante enjoo, 

não senti mama crescer, barriga crescer, eu não via nada (Fala da mãe). 

 

Realmente, foi o que aconteceu. De acordo com Celina, o convívio entre eles foi de suma 

importância para o desenvolvimento do Marquinhos. 

 

Jogando bola, andando de bicicleta junto, andando de velotrol, ensinando a 
mexer com as coisas, entendeu? Porque a diferença deles é de três anos. 

Então, como o Marquinhos tinha o retardo natural da síndrome, o Matheus 

foi crescendo e o Marquinhos foi acompanhando o Matheus. O que seria ao 

contrário, se deu assim, o Marquinhos acompanhando o Matheus (Fala da 
mãe). 

 

3.4 As relações interpessoais do Marquinhos fora do espaço escolar 

 

Com exceção do meio escolar onde Marquinhos estabelece relações com os colegas e 

professores, ele não tem um ciclo de amizades próprio fora desse espaço. Ele encontra-se 

inserido no grupo do qual os pais fazem parte, diferente do Matheus, que possui o grupo de 

amigos da Orquestra, não ficando restrito apenas à escola e aos adultos.  

 

Marquinhos frequenta os jantares promovidos pelo Lions e vai à missa aos domingos, sempre 

acompanhado dos pais. Ele possui uma vida social bem ativa, pois, além de participar de 

casamentos, formaturas e aniversários da família, que é bem numerosa, também está presente 

nos eventos que acontecem na cidade, promovidos pela rede de amigos dos seus pais.  

 

No momento da última entrevista, em outubro de 2014, Marquinhos tinha ingressado em uma 

Companhia de Dança da Universidade Federal de São João del-Rei. Como estava apenas 

iniciando, ele não ainda não tinha elementos para analisar as novas relações estabelecidas 

entre ele e o grupo, composto na sua maioria por universitários.  
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3.5 As relações do Marquinhos no seio familiar 

 

Segundo o pai, em casa, Marquinhos não tem privilégios por ser Down. Chamam sua atenção 

e o colocam de castigo da mesma forma que fazem com o Matheus. Os irmãos são tratados de 

forma igual, respeitando-se as limitações cognitivas do Marquinhos. Celina o caracteriza 

como um menino muito educado, muito comportado, que não dá problema nem dentro nem 

fora de casa, com exceção da teimosia, pois, conforme ela, ele não a atende se estiver fazendo 

algo. Ela conta que tem muito medo de deixá-lo sair sozinho e atribui isso a um defeito seu. 

Culpa a violência do trânsito da cidade, alegando que vive assustada com a possibilidade de 

ele morrer atropelado no trânsito, por isso a superproteção. De acordo com ela: “O meu medo 

é ele distrair, isso porque o trânsito de São João tá muito violento. Se fosse cidade grande, 

acho que seria mais fácil porque tem muito sinal de trânsito, todo mundo respeita. Aqui, 

ninguém respeita”.  

 

No entanto, ela percebe que sua atitude não ajuda o Marquinhos a se desenvolver, a ter 

autonomia. “Eu preciso me policiar, ajudar o Marquinhos, mas eu preciso me ajudar 

primeiro n/é. Não sei qual é o nome, mas eu tenho que achar, eu tenho que achar uma saída. 

Eu ‘tô’ tentando”.  

 

As mães, em regra, carregam consigo uma carga de superproteção. Esse é o caso da Celina. 

Ela se mostra uma mãe superprotetora, mas o pai não concorda com a atitude da mãe, pois 

acredita que isso tira a independência do filho fora de casa: “Ele tem uma dificuldade que a 

gente sabe que é em relação a perigo. Ele não identifica muito perigo, não. Eu mando ele ir 

aqui no supermercado, atravessar pra comprar e ela não deixa”. 

 

Há poucas ou nenhuma possibilidade de o Marquinhos andar sozinho pela cidade mesmo em 

locais bem próximos à sua casa. A mãe ou o prende em casa ou o acompanha sempre nas 

suas eventuais saídas. 

 

Entretanto, Marquinhos se apresenta como um menino bem independente dentro de casa, 

pois, apesar de a família ter uma empregada doméstica, ele é quem arruma o quarto dele, as 

roupas dele e as do irmão, pois não gosta de bagunça, tendo como característica marcante a 
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sistematicidade. Em suas palavras: “Eu faço tudo. Se o Matheus fez alguma bagunça, eu 

arrumo tudo”. 

 

Um aspecto curioso é o fato de o Marquinhos não gostar de dinheiro. Segundo sua mãe, ele 

conhece as notas, mas não se interessa por elas. Ela não consegue explicar o porquê disso, 

tampouco a dificuldade que ele tem em compreender os centavos. 

 

Sabe o que que é dinheiro, conhece as notas, mas não gosta de dinheiro. 

[...] Não sei, não tem explicação. O Matheus ganha mesada aí vai dar a 
dele e ele não quer. Ele não aceita e, se colocar na carteira dele, ele briga. 

Ele não gosta. [...] Não, ele tira, paga e guarda o troco, mas não confere 

quanto deu de troco, não. Ele não sabe mexer com centavo. Já pelejei e não 
dei conta de ensinar pra ele centavo. Então, se for assim, eu dei dez pra 

pagar dois, ele sabe que vai voltar oito, mas se eu der dez pra pagar dois e 

cinquenta, ele não sabe que é sete e cinquenta, entendeu? Mas eu tenho 

falado com ele que cinquenta é metade de um real e mostro a moedinha 
(Fala da mãe). 

 

Possivelmente, essa questão relaciona-se com o controle materno. Lidar com dinheiro torna o 

indivíduo mais independente e perspicaz na tomada de suas decisões. Percebemos que, 

muitas vezes, Marquinhos não consegue se desenvolver em relação a esses aspectos, não por 

consequência da síndrome, mas pelos limites sociais que seus pais, principalmente sua mãe, 

sem saber, lhes impõem. 

 

3.6 As relações do Marquinhos com a própria condição 

 

Na perspectiva de sua mãe, Marquinhos se interessou em saber o que é Síndrome de Down há 

um ano. Ela lhe explicou, por meio de comparações, o que vem a ser essa síndrome, mas ele 

não aceitou que é um sujeito Down. Antes disso, seus pais nunca falaram sobre isso com ele e 

nunca explicitaram o porquê de ele ser diferente: 

 

Não, nunca falei. Eu sempre comentei perto dele, mas diretamente no 
assunto, a primeira vez foi essa. Ele não aceita muito, não. Mas, a última 

vez que eu falei isso com ele, ele já não fez isso. Ele já ficou quieto, calou. 

Não sei se ele já entendeu (Fala da mãe). 

 

A não aceitação do Marquinhos em ter Síndrome de Down pode ter origem no fato de os pais 

não terem conversado com ele desde cedo. É importante que o sujeito se compreenda no 
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mundo, se compreenda como indivíduo, com seus limites, mas também com suas 

capacidades. 

 

3.7 As questões de sexo e sexualidade 

 

Um assunto que Marquinhos tem apresentado bastante interesse é em relação ao sexo. Celina 

conta que, seguindo as orientações da psicóloga, as explicações sobre o sexo apenas devem 

ocorrer quando ele demonstrar curiosidade. A mãe, então, espera o filho perguntar sobre o 

assunto. Já o Flávio afirma ter dificuldade de falar sobre esse assunto com Marquinhos 

devido à sua criação, por isso conversou muito pouco com o menino sobre camisinha. 

 

Celina relata que o filho já tem conhecimento sobre o que é camisinha e sabe as diferenças 

entre os aparelhos genitais, mas que ainda não sabe o que é sexo. Ela afirma que o assunto na 

sua casa não é tido como tabu: 

 

Ele não sabe o que é transar. Eu acredito que não, porque ele nunca 

comentou. Igual, lua de mel, eu falei pra ele assim, um homem e uma 
mulher casam e vão passear e nesse passeio eles namoram, eles dormem 

juntos, beija na boca, vão almoçar, conhecer parque. Fazem de tudo ao 

mesmo tempo, mas ele não me perguntou detalhes. [...] uma vez ele chegou 
da escola e falou: ‘Mãe, me fala sobre a perereca!’ [risos]. Eu falei: ‘Falo. 

Você já conhece sapo?’ ‘Mãe, não é essa perereca. É a perereca de mulher 

que eu quero saber’. [risos]. Aí, eu falei. Fiquei com vergonha, mas não 

deixei passar pra ele. Então, falei: ‘Marquinhos, deixa eu te ensinar. 
Perereca é apelido’. Aí, eu expliquei pra ele como era o nome e tudo. 

Então, assim, eu consigo falar numa boa. Claro que fico com vergonha. 

Tem horas que, igual a essa, fui pega de surpresa [...], mas não é tabu. É o 
momento certo pra se falar de determinados assuntos. Ela pediu muito isso, 

porque não adianta eu ficar falando, falando na cabeça dele se ele não 

vivenciou. Pra ele, é mais fácil aprender vivenciando. Entendeu? É essa 
hora, naquilo ali, a gente pega o gancho e vai (Fala da mãe). 

 

Marquinhos é um adolescente; portanto, cheio de descobertas, hormônios, mudanças no 

corpo, questionamentos. Assim como há a preocupação dos pais em sanar suas dúvidas, 

ensinando-o o porquê de suas sensações e dos desejos que afloram do seu corpo, existe 

também o sentimento de constrangimento, pela formação e educação que tiveram. Isso 

dificulta abordar o assunto com mais detalhes e tranquilidade.  

 

Por se encontrar na fase da adolescência, momento em que os hormônios estão aflorados, o 

namoro tem sido uma questão que deixa o Marquinhos bastante agitado e inconformado. Ele 
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tem muito contato com os primos, que saem para paquerar e apresentam namoradas para a 

família. A escola também apresenta muitos estímulos nesse sentido. Ele sempre presenciando 

tudo. Seus pais se preocupam com isso, mas ficam angustiados por não poderem ajudá-lo. 

Flávio narra uma situação em que o Marquinhos exprime sua consciência e sofrimento diante 

do fato de apenas ele, entre seus primos e colegas, ainda não ter uma namorada. 

 

A gente ‘tava’ deitado. Aí, ele falou pra mim e pra minha irmã e falou: ‘Oh, 
pai, oh, tia, ‘cês’ sabem que todo dia que eu vou numa festa, eu chego em 

casa na hora que eu vou dormir, eu choro?’. Aí, nós falamos: ‘Mas por que 

Marquinhos?’ ‘Porque meus primos, meus colegas, tudo tem namorada e eu 

não consigo’. Minha irmã falou: ‘Tudo tem a sua hora Marquinhos’. Mas 
ele não, a gente vê isso, entendeu? Eu gostaria, mas é dificultoso. Eu não 

vejo assim, como ajudar. Eu fico impotente nesse aspecto.  

 

3.8 As expectativas dos pais 

 

Questionados em uma das entrevistas sobre a projeção que fazem para o futuro do 

Marquinhos, sua mãe, em um primeiro momento, afirma não ter um projeto definido para ele. 

Para ela, “ele será o que quiser”. Sua assertiva ancora-se no fato de ela analisar como errada a 

decisão que tomou por ele ainda na escola infantil, quando, entre as atividades extras 

oferecidas pela escola, decidiu que ele participaria do futebol, entendendo que esse seria o 

desejo do Flávio, e não o ballet, atividade pela qual o próprio Marquinhos demonstrou 

predileção. 

 

Não projeto nada pra o Marquinhos. O Marquinhos vai ser o que ele quiser 

ser. Eu disse pra o Flávio que a primeira escolha que fiz pra o Marquinhos, 

fiz uma escolha errada. Quando ele ‘tava’ no Carrossel, tinham três opções 
pra uma aula extra lá, que era o brinde, ballet, futebol e natação. Eu o 

inscrevi no futebol. Aí, passou um mês das aulas, a professora me ligou e 

falou assim: ‘Celina, ‘tô’ te ligando porque estou preocupada. Por que você 
não fez a opção do futebol pra o Marquinhos?’ Aí, eu falei: ‘Foi, sim’. ‘Pois 

é, porque ele não sai do ballet. Ele ama o ballet, os olhinhos dele até brilha 

e ele dança com as meninas, ele faz tudo que a professora manda. A hora 
do ballet pra ele é sagrada’. Eu falei: ‘Nossa, o pai dele vai morrer de 

paixão! [risos]. O filho dele dançando ballet ao invés de estar jogando 

futebol! Eu vou falar com o pai dele aqui e amanhã te dou uma resposta’. 

Quando o Flávio chegou, eu fui contar pra ele: ‘Flávio, você vai ter um 
troço’. Ele falou: ‘Eu, não. É você quem está tendo um troço. Quem tá com 

preconceito é você. O Marquinhos vai ser o que ele quiser, desde que ele 

esteja feliz’. O único objetivo nosso hoje, aliás, depois desse dia é que o 
Marquinhos seja feliz. [...] Então, não tem projeto pra ele, não. O projeto 

dele é o hoje (Fala da mãe). 
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Contudo, em momento posterior, ela afirma que planeja um emprego para seu filho, mas que 

nem pensa em família, porque sabe o quanto isso será difícil:  

 

O que eu espero, o que eu quero é que ele tenha algum trabalho. Eu nem 
penso em família pra o Marquinhos, mulher e filhos pra ele. [...] É difícil 

arrumar uma namorada pra ele, ele vai ter que achar uma, um dia ele vai 

encontrar, mas não planejo isso pra ele. Mas o emprego, eu planejo pra ele. 

Eu penso no Marquinhos, quando ele terminar o segundo grau. Eu não tô 
focando no emprego ainda porque eu quero que ele termine o segundo grau 

e se eu tirar ele de determinadas coisas pra ele ir trabalhar posso tirar o 

foco dele e o estímulo dele. Pode ser muita coisa pra ele ao mesmo tempo, 
como que ele vai estudar de manhã, trabalhar de tarde, fazer o curso dele 

de dança? Então, o meu foco é, terminou o segundo grau, não entrou na 

Universidade, aí sim eu vou correr atrás (Fala da mãe). 

 

Por mais que não percebam, os pais, em regra, sempre projetam algo para seus filhos, o 

diploma, um trabalho, o casamento. Isso é o que vem acontecendo com essa família, que vai 

ao encontro com seu pertencimento de classe. Eles desejam que seu filho consiga ir além das 

suas limitações cognitivas. Eles investem nele desde o seu nascimento na expectativa de que 

ele consiga concluir sua escolarização, na esperança de que ele ingresse em uma 

Universidade, forme, trabalhe e seja feliz.   

 

Contudo, percebi que essa felicidade do Marquinhos, pelo menos para sua mãe, está adstrita 

ao âmbito profissional e sob sua proteção, perto dela. Questionada sobre isso, ela afirma 

nunca ter cogitado a possibilidade, no futuro, de ele vir a morar em outra cidade a trabalho ou 

por outro motivo qualquer. Em sua fala, ela deixa escapar seu sentimento de dependência em 

relação a ele: “Nunca pensei nessa possibilidade. É, eu tenho que pensar, mas ainda não 

parei com isso, não. Acho que vou junto [risos]. Primeiro, eu tenho que pensar se eu deixo 

[risos] e, se eu deixar, acho que eu vou junto [risos]”. 

 

O discurso do pai mostra-se um pouco diferente. Preocupado com a segurança do filho, ele 

conta que primeiro avaliaria em que situação Marquinhos estaria saindo de casa e depois o 

deixaria ir, sem problema: 

 

Primeiro, avaliar o que que é n/é? Que tipo de emprego, com quem que ele 

vai, entendeu? Essas coisas, porque ele não tem noção de maldade, muitas 

coisas ele não tem. Então, a minha preocupação principal, o que que é? É a 
proteção dele. Não vou negar isso. Agora, eu vou ter que avaliar o que que 

é. Vai casar, com quem, como, condição, ou vai trabalhar, é a mesma 

situação. [...] Claro que no início a gente vai ter um contato mais próximo, 
mas não teria problema em deixar ele ir.  
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3.9 Percurso escolar 

 

Marquinhos não frequentou a APAE em momento algum. Por aconselhamento de amigos, 

seus pais entenderam que não seria uma boa opção, pois lá não existia separação das crianças 

por deficiência, o que, na compreensão deles, limitaria seu filho.  

 

Seus pais resolveram que ele iria para uma escola comum e isso aconteceu quando ele estava 

apenas com um ano e nove meses. Tratava-se de uma escola particular, na qual ele foi bem 

aceito. Eles optaram por essa escola por causa da distância. Era perto de casa. Marquinhos 

permaneceu nela por uns dois ou três anos, quando sua mãe resolveu transferi-lo, segundo 

ela, por ele ter ficado com insolação depois de um passeio escolar. 

 

A segunda escola também era particular, todavia, longe de casa. Seus pais, então, contrataram 

um transporte escolar para levá-lo. Nessa instituição, ele ficou até o término da Educação 

Infantil, porque não havia, nela, o Ensino Fundamental, quando ele foi transferido, pelos pais, 

para uma terceira escola, também particular. 

 

Marquinhos foi alfabetizado nessa segunda escola com o apoio de sua mãe. Ela conta que 

comprou o material pedagógico da escola especial que ele frequentou em São Paulo. Então, 

em um turno, ele ia para a escola comum particular em sua cidade e, no outro, ela 

desenvolvia com ele, em casa, o processo de escrita e leitura por uma hora, todos os dias, 

tendo como suporte esse material. 

 

Eu tenho o material n/é, que eu comprei e guardei. Aí, eu xerocava e dava 

pra ele trabalhar. Por exemplo, a letra ‘A’, ela é vazada assim ó [faz 

desenho da letra ‘A’] e ela é toda em seta. Então, ele não podia aprender 
assim [faz sinal]. Então, vem a setinha do ‘A’ toda assim, oh! Daqui pra cá, 

não daqui pra cá [ela desenha na mesa da esquerda para direita]. Então, ele 

tinha que fazer esse ‘acompanhe as setas’. Todas as letras e números, ele 
aprendeu assim (Fala da mãe). 

 

Já na terceira escola, Marquinhos não conseguiu se adaptar. Segundo sua mãe, ele estava 

desaprendendo tudo, estava regredindo. Com o auxílio da psicóloga, Celina levou o filho para 

uma quarta escola na tentativa de ele ser aceito e progredir no seu desenvolvimento. Ela conta 

que os profissionais dessa instituição ficaram empolgados com a chegada do Marquinhos, 

porque ele era a primeira inclusão deles. Ela aproveitou e transferiu o Matheus também para 

lá. 
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Na quarta escola, Marquinhos repetiu o terceiro período. Sua mãe fala que juntamente com a 

escola optaram por essa repetência para que ele se adaptasse à transição para o primeiro ano. 

Ele também repetiu o primeiro e o terceiro anos, porque, segundo seus pais, eles desejavam 

que ele aprendesse de forma efetiva.  

 

Nessa quarta escola, o Marquinhos teve acompanhamento de uma professora particular 

contratada pelos pais durante todo o período quando ele estudou lá. A professora ficava ao 

lado dele na aula, tirando-lhe as dúvidas e, ao final de cada aula, repassava o assunto dado 

como um reforço. Ela não o acompanhava ao banheiro ou em outras necessidades que ele 

pudesse apresentar, porque, conforme Celina, ele não precisava desse tipo de ajuda.  

 

Nas escolas anteriores, não existia a contratação dessa profissional, porque, de acordo com 

Celina, tinham muitas ajudantes que trabalhavam com ele separadamente. Elas reforçavam o 

que ele aprendia no contraturno da escola. 

 

Marquinhos permaneceu na quarta instituição até o quinto ano. Mas como nela não existiam 

os anos finais do Ensino Fundamental, ele teve que ser transferido para uma quinta escola. Os 

anos finais do Ensino Fundamental, sexto ao nono, Marquinhos estudou nessa quinta escola. 

Uma instituição pública estadual com um Projeto de Sala de Recurso
10

, que na época já 

trabalhava com inclusão.  

 

A decisão dos pais do Marquinhos por não mantê-lo em escolas particulares se deu porque, 

segundo Celina, nessas escolas, eles não tiveram uma boa receptividade quando iniciaram a 

procura:  

 

Bom, porque a primeira particular que eu fui procurar, ela me respondeu 

assim: ‘Você traz ele, se ele adaptar, a gente aceita’. Aí, meu estímulo foi 

todo por água abaixo. Falei: ‘Muito obrigada, mas não é ele que tem que 
adaptar. São vocês. A escola é quem tem que me dar essa adaptação. Não é 

ele’. Aí, eu já perdi o estímulo. Aí, fiquei sabendo da pública e nem fui na 

segunda escola particular que eu tinha agendado. Eu fui direto (Fala da 

mãe). 

 

                                                             
10 A Resolução n° 4 do CNE/CEB, define em seu artigo 10, inciso I, a sala de recursos multifuncionais como  

“espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos 

específicos” (BRASIL, 2009). 
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Além disso, eles tomaram conhecimento do trabalho de inclusão que a Escola Estadual Inácio 

Passos vinha realizando na cidade.  

 

Porque o Inácio já tinha um grupo de inclusão. A gente procurou saber. 

Era o único que tinha um projeto que chama Sala Recurso. Então, os 
meninos ficavam na aula normal e depois tinham um atendimento especial, 

num outro horário. Então, eu levava ele à tarde (Fala da mãe). 

 

Além da Sala de Recursos, na Escola Estadual Inácio Passos havia dois profissionais 

acompanhando outros meninos com deficiência em sala de aula, por isso os pais do 

Marquinhos aceitaram a opinião da diretora de que colocar uma professora particular como 

eles vinham fazendo nas outras escolas tumultuaria o trabalho em sala de aula. Assim, 

optaram por levar a professora particular para dentro de sua casa, onde Marquinhos, até a 

data da última entrevista, tinha aulas de reforço três vezes na semana, uma hora por dia.  

 

A Escola Estadual Inácio Passos não tem Ensino Médio. Por isso, Marquinhos, ao concluir o 

Ensino Fundamental, foi transferido para uma sexta escola. Iniciava-se novamente a procura 

dos pais por uma escola que o acolhesse. Em um primeiro momento, eles foram à escola do 

outro filho, já que fazia parte do seu zoneamento e ficava bem próximo à sua casa. No 

entanto, não houve boa receptividade por parte da diretora, o que os levou a procurar a 

escola, também estadual, Garcia de Lima, por indicação de uma professora conhecida deles. 

 

Eu fui no João dos Santos, porque é porta  da minha casa. É o direito dele. 

Fui lá e ela falou que não tinha vaga. Primeiro, eu pelejei pra falar com 

ela, que ela não me recebia e segundo, quando eu consegui falar com ela. 

Eu falei que queria a vaga dele. Ela falou: ‘Ele não tem direito à vaga’. Eu 
falei: ‘Tem. Tem porque minha zona aqui pertence ao João dos Santos. Eu 

já tenho um filho que estuda aqui e tal’. Ela falou: ‘Mas, ah, eu não tenho 

vaga’. Eu falei: ‘Mas ele é deficiente. Ele tem direito à vaga’. Aí, ela falou: 
‘Tem, se tiver a vaga, mas eu não tenho vaga reservada pra deficiente. Você 

pode fazer o seguinte, você põe ele numa outra escola pública, quando for 

lá pra junho ou julho, se houver alguma desistência, ou alguma 
transferência, aí você traz ele pra cá’. Mas numa má vontade, que eu falei: 

‘Nossa senhora! Vai fazer é mal pra ele’. Porque a vida inteira eu pedi 

iluminação ao meu guia, que me ajudasse a escolher o que fosse melhor pra 

ele. Não é porque está na escola pública que ele vai ser diferente e está na 
particular vai ser mais bem tratado. Não é assim. A gente sabe que não é 

assim. Aí, discuti lá com ela e falei: ‘Olha, vou procurar meu direito’. 

Depois, eu pensei não vou expor meu filho, depois acaba dando mídia, 
dando confusão, pra quê?  

[...] 

Aí, fomos conhecer outras escolas. Saímos passeando à toa. A Andréia já 

tinha falado que os meninos surdos todos iam pra o Garcia, que eram os 
amigos do Marquinhos. Aí, eu falei: ‘A segunda opção, vamos ver onde é 
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que tá a turminha dele! [...]’ O diretor falou: ‘Não, recebo com todo prazer. 

Nós vamos fazer o que for possível. A gente já tá recebendo os outros 

também. A gente põe todos juntos. Não tem problema’. O Marquinhos foi 
superbem recebido e ele ama, ele adora lá. Todo mundo conhece ele. Todo 

mundo faz tudo por ele. E assim, dentro do limite aceitável, ele é bem 

tratado lá. Tem falhas? Tem, mas dos males o menor, porque se ele fica 
aqui, eu acho que não estava tão feliz como ele tá lá e o importante pra 

gente é o Marquinhos feliz (Fala da mãe). 

 

Até o ano de 2014, quando finalizei a coleta de dados desta pesquisa, Celina teve bastante 

participação na vida escolar do Marquinhos. Seguindo uma tendência da divisão sexual dos 

papéis sociais, o pai, por falta de tempo, devido ao trabalho, tem se sentido um pouco culpado 

pela ausência dele na vida escolar dos filhos, que vem acontecendo desde 2003, quando ele 

foi trabalhar para o Estado: 

 

Antes de eu entrar no Estado. Era só o consultório, aí eu tinha mais 
participação. [...] hoje, eu já avalio que não foi tão acertada. A realidade é 

essa, eu tenho consciência disso. Eu não devia ter me comprometido tanto 

lá e isso me comprometeu, meu tempo. Muito tempo passou, então passou 
fases que eu não acompanhei, não só dele, mas o do Mateus também.  

[...] 

De 2003 pra cá, fui afastando nesse aspecto. Às vezes, eu sento pra ajudar 

na tarefa e tudo, mas é pouco, é pouco. Fica mais por conta da Fatinha e da 
professora de reforço n/é (Fala do pai). 

 

Atualmente, Marquinhos está no 3° ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Dr. Garcia de 

Lima. A sua interação com a comunidade escolar e com os colegas, bem como seu 

comportamento em sala de aula, como ele é visto por professores e colegas é um assunto que 

será abordado a seguir.  

 

3.10 Marquinhos e a atual escola  

 

A pedido da banca de qualificação e com o intuito de compreender as relações estabelecidas 

entre o Marquinhos e a escola, fui observá-lo durante três semanas (15 dias úteis) em seu dia 

a dia escolar. 

 

A entrada na escola foi de fácil acesso. Fui recebida pelo diretor e pelo vice-diretor, sendo 

apresentada a eles por Flávio, pois Celina já havia feito o pedido, por telefone, da nossa 

imersão na escola.  
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Trata-se de uma escola pública estadual que trabalha com todos os anos do Ensino 

Fundamental e também do Ensino Médio. A turma na qual o Marquinhos encontra-se 

inserido é denominada por aquela comunidade escolar de turma inclusiva. Ela é constituída 

por 28 alunos, sendo 17 sem deficiência, sete surdos, o Marquinhos com Síndrome de Down 

e um aluno com Síndrome de Sotos. Dos sete surdos, dois possuem ainda deficiência 

intelectual leve. Além dos professores de cada disciplina, existe uma intérprete de Libras, que 

acompanha os surdos, e um psicólogo, pago pela família, que acompanha o aluno com 

Síndrome de Sotos, não havendo nenhum profissional acompanhando o Marquinhos em sala 

de aula. Os surdos sentam-se na frente, do lado esquerdo do quadro; todos agrupados. O 

Marquinhos senta na frente, bem no meio, e o aluno com Síndrome de Sotos também senta na 

frente, mas do lado direito. Já os “alunos sem deficiência” se acomodam na lateral direita e se 

espalham pela sala. 

 

A disposição da turma é algo bem interessante e que merece uma breve análise. Os alunos 

surdos estão agrupados de forma coesa, e Marquinhos, mesmo sentindo-se pertencente a esse 

grupo, tem a sua individualidade preservada. Ao sentar na frente e no meio, ele nos conduz à 

ideia de que precisa estar perto dos alunos surdos, mas também precisa estar próximo do 

professor regente e do psicólogo que acompanha o aluno com Síndrome de Sotos. Sem 

perceber, ele se utiliza de uma estratégia de sobrevivência. Naquele espaço, que é só seu, ele 

consegue ter a atenção de todos.  

 

Marquinhos possui uma relação muito forte com a Andréia, intérprete de Libras, que está 

presente em sala de aula todos os dias, acompanhando os surdos, e também com o Filippe, 

psicólogo que acompanha o aluno com Síndrome de Sotos três vezes na semana. Essa relação 

iniciou-se ainda na escola anterior, quando ele estava no sexto ano do Ensino Fundamental e 

perdurava até os dias quando foram feitas essas observações. 

 

Marquinhos se dirigia à Andréia ou ao Filippe para dirimir suas dúvidas. Raramente, ele se 

direcionava a algum professor regente. Presenciei uma relação de confiança e afetividade 

bem intensa dele com esses profissionais, que se mostraram sempre solícitos para atender às 

suas demandas.  
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Os alunos de inclusão dessa turma perfazem um total de nove adolescentes. Eles chegaram 

todos juntos e vieram da mesma escola, também pública estadual, mas que não oferecia o 

Ensino Médio. Marquinhos tinha contato com eles desde o sexto ano do Ensino Fundamental.  

Segundo o diretor da escola, não houve qualquer problema na acolhida do Marquinhos apesar 

de não ter havido uma capacitação dos professores, nem tampouco uma preparação dos 

alunos:  

 

Os nossos meninos assim, eu tenho a satisfação e a alegria de falar que os 

nossos meninos, eles recebem e entendem muito bem que é uma escola 
pública e inclusiva, certo? Eles se adaptaram muito bem, recebem e 

acolhem muito bem (Fala do diretor). 

 

Pelas observações, percebi realmente uma acolhida e um carinho imenso pelo Marquinhos 

por parte de todos da escola, desde os alunos, até os professores e funcionários. Ao que 

parece, foi algo construído aos poucos, porque, de acordo com o professor de Sociologia, 

Rafael, no início, ele se sentiu perdido, da mesma forma que os “alunos sem deficiência” 

também não sabiam como agir e como proceder em relação ao Marquinhos:  

 

A impressão que eu tinha, a primeira impressão que eu tive assim, é que 

tudo estava muito confuso, todo mundo muito perdido e falando da 

necessidade da gente se preparar pra gente tratá-los de maneira 

diferenciada. Era isso que a gente ouvia o tempo todo n/é, e não houve por 
parte da Superintendência, por parte da Direção ou por parte da 

Supervisão uma capacitação. 

[...] 
Muitas vezes no começo, isso eu acho que hoje já mudou um pouco, com o 

tempo isso muda, muitos ficavam com receio até de chegar perto, entendeu? 

Por que aí eu posso? Não sei o que que eu posso. Eu acho que se a 

capacitação também fosse para os alunos, por exemplo, enfim, explicar o 
que que o Marquinhos tem, desde quando ele tem isso, nasceu assim, não 

nasceu, como ele era, qual o histórico da Síndrome de Down no País, por 

exemplo, enfim, como que ele era tratado se ele tivesse nascido no século 
passado, por exemplo. Se tivesse esse trabalho com os alunos, acho que se 

andaria vários passos pra relação dele, pra inclusão dele mesmo de fato. 

Então, os alunos, eles também ficam ali sem saber muito como fazer e aí 
vão vendo, tateando, sempre por conta própria (Fala do professor de 

Sociologia). 

 

Andréia também conta que, no início, a turma teve um pouco de dificuldade em receber não 

só o Marquinhos, mas todos os alunos de inclusão: 

 

Aí, até acostumar não foi, foi, causou um certo desconforto. Hoje, eu já 

percebo uma diferença muito grande. Eles cresceram, amadureceram com 
essa relação n/é? De conversar, de tocar mesmo nos meninos, porque antes 



67 

 

não tinha muito assim. Hoje, não. Hoje, eles participam dos grupos, eles 

são convidados a entrar nos grupos. Mas, no começo, teve que ser 

construído isso (Fala da intérprete de Libras). 

 

Filippe, por sua vez, fala que as relações melhoraram, mas ainda há muito que se construir. 

 

Eu acho que hoje está bem legal n/é embora poderia ser melhor. Sempre vai 

poder ser melhor, mas assim ano passado, quando a gente chegou nessa 
escola, apareceram alguns movimentos de um certo distanciamento assim, 

um medo de relacionar que depois a gente conseguiu ir reduzindo, dirimir 

com o passar do tempo n/é, mas tiveram assim dois momentos mais 

estranhos de um grupinho na sala que não quis fazer trabalho com ele e aí 
a gente falou: ‘Por que que vocês não querem? Qual o problema?’ Aí, eles 

disseram: ‘Ah, a gente fica com medo e tal, como é que faz? Pode falar as 

coisas, não pode?’ Aí, sentamos e fomos juntos [...]. Acho que hoje já no 
segundo ano dessa escola, temos uma relação bem fluida. [...] Melhor do 

que ano passado com certeza, mas por outro lado poderia ter mais para 

educação (Fala do psicólogo). 

 

Entrevistei dois colegas do Marquinhos que não apresentam deficiências ou síndromes. 

Segundo eles, a presença do Marquinhos, bem como dos outros alunos deficientes, não 

atrapalha a aula em nada. Pelo contrário, até ajuda, porque a atenção dos professores com a 

turma acaba sendo maior. Eles o veem como um menino feliz e muito organizado. Em suas 

próprias palavras, um deles afirma: “Eu vejo ele uma pessoa como a gente, ele respeita a 

gente, a gente respeita ele. Acho que ele ‘tá’ aqui e tem a mesma capacidade que a gente”. 

 

A relação do Marquinhos com os colegas é algo que vem sendo construído, o que torna todos 

eles especiais, pois percebemos características marcantes, como tolerância, respeito, amizade, 

carinho, compreensão e alteridade. Para o professor Rafael, a identidade dessa sala é 

diferente, pois esses alunos estariam à frente das outras turmas quando são trabalhados temas 

como preconceito e intolerância. 

 

Marquinhos é bem sociável e conhece todas as pessoas da escola, mas não apenas os colegas 

de turma. Na hora do intervalo, ele abraça as meninas, fala com um, com outro, merenda e 

cada dia fica em grupos diferentes apesar de possuir muita afinidade com os surdos. Ele se 

sente pertencente ao grupo dos surdos. Ele consegue conversar por meio da língua de sinais, 

demonstrando bastante facilidade. Segundo Andréia: 

 

[...] ele é muito inteligente assim na questão da aprendizagem de outra 

língua. E ele aprendeu assim, está aprendendo a língua de sinais. Aí, eu 
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delego pra ele assim, então você vai fazer tal coisa. É tanto que as 

chamadas ele responde (Fala da intérprete de Libras). 

 

Existe uma relação de amizade forte entre eles. Percebi um grupo coeso em sala de aula, 

unido pela diferença. Marquinhos e eles conversam, brincam, fazem trabalhos juntos e se 

”zoam” como qualquer adolescente. Filippe define bem essa relação e sentimento de 

pertencimento que ele mesmo vivencia: “Eu acho que é uma vinculação afetiva mesmo. [...] 

Nosso grupo é esse. Tanto que eu falo nosso. Já é incrível isso. Eu falo nosso porque é o meu 

grupo também, onde é que eu me sinto de pertença, minha referência aqui também é essa” 

(Fala do psicólogo). 

 

Em sala de aula, Marquinhos escreve no quadro, dá recados, auxilia os professores a fazer 

chamada, interage a todo o tempo. Ele consegue abstrair bem as regras escolares como sentar 

e prestar atenção ao que o professor está falando, levantar a mão para falar e pedir licença 

para ir ao banheiro.  

 

Não vislumbrei qualquer privilégio concedido ao Marquinhos pelo fato de ele ser Down. 

Andréia fala que, muitas vezes, quando o professor não está em sala de aula, ela chama a 

atenção dele para as tarefas e ele acaba cedendo:  

 

Procuro interferir menos possível no trabalho dos professores, mas quando 

não tem professor, acabo sendo a referência. Aí, às vezes, ele não quer 
fazer uma atividade. ‘Ah, não quero fazer, não’. Não abre o livro. Aí, eu 

chego perto dele e falo: ‘Abra o caderno. Você vai fazer atividade, sim. Está 

todo mundo fazendo’. Ele fica bravo, mas ele abre [risos]. Depois, ele faz. 

Você não é diferente de ninguém’. A gente usa isso. Todos os alunos estão 
fazendo, então você também vai fazer. E ele aceita e ele faz (Fala da 

intérprete de Libras). 

 

Presenciei um fato que retrata bem essa questão. Ele estava sentado embaixo do ventilador e 

seus papéis voaram pela sala. Sem perguntar à turma, ele desligou o ventilador, mas o seu 

colega com Síndrome de Sotos ligou novamente. Foi travado, então, um embate. Filippe fez 

votação com a turma, e o ventilador teve que permanecer ligado. Ele ficou muito chateado e 

até reclamou baixinho, mas aceitou e continuou com seus trabalhos escolares. 

 

Marquinhos é visto pelos professores e pelo diretor como um menino carinhoso, alegre, 

dinâmico, participativo, comunicativo e espontâneo. Quanto à sua independência, ele é 

definido como alguém que desiste fácil diante de alguma dificuldade. Andréia atribui isso, 
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talvez, à pouca autonomia cedida a ele dentro de sua própria casa. O simples “achar” que não 

consegue fazer é algo que o limita, que o faz recuar diante das diversas situações. O professor 

Rafael também vê o Marquinhos dessa forma, enfatizando que, se ele não desistisse fácil, ele 

conseguiria ir além. Para ele, todos estão na escola para socializar. No entanto, o que se deve 

ter em mente é que não é um espaço apenas de socialização para as pessoas com deficiência, 

mas também de construção de conhecimento.  

 

Observei que esse não é o pensamento de todos os professores, pois, apesar de demonstrarem 

um carinho enorme pelo Marquinhos, sem exceção, muitos se sentem perdidos em relação à 

como trabalhar com ele em relação aos conteúdos escolares. Alguns professores se 

preocupavam em lhe oferecer atividades diferenciadas dentro do tema abordado com a turma. 

Contudo, outros apenas pediam para que o Marquinhos abrisse o caderno e copiasse o que 

estava no quadro sem que aquilo tivesse algum significado para ele. Segundo o psicólogo, 

entre esses diferentes perfis de professores, há os que demonstram uma segurança de fachada 

e há aqueles que demonstram sua insegurança para trabalhar com esses alunos.  

 

Assim, por um lado, esses professores, considerados com uma segurança de fachada, mesmo 

tendo, em sua sala, alunos com deficiência, não pedem auxílio a ninguém. Mostram-se 

sempre seguros de si, “donos” daquela determinada disciplina, e expõem o conteúdo sempre 

da mesma forma, sem considerar as tantas diferenças cognitivas presentes na sala.  

 

Têm uns que são muito seguros e que na verdade é só uma fachada [...], 

quando o professor chega na sala com a mesma prova e desconsidera o 

saber que esse outro tem. Não leva em consideração que ele pode ter um 
saber diferente. Bom, isso acontece e aí esses que fazem isso são muito 

seguros de sim: ‘Essa é a minha prova, esse é o meu jeito de avaliar, essa é 

a minha disciplina, essa é a minha matéria e isso aqui é o conteúdo que eu 

estou passando agora’. Então, eu acho que têm muitos que são seguros e 
que não conseguem talvez estabelecer uma relação que seja de educação, 

nesse sentido de uma educação formal que a escola tem que dar (Fala do 

psicólogo). 

 

Por outro lado, ainda segundo o psicólogo, existem aqueles que se mostram inseguros, o que 

os leva a procurar ajuda com o Filippe e com a Andréia pelo fato de eles terem mais 

experiência com os alunos incluídos.  

 

[...] os mais inseguros, os que mais me procuram, por exemplo, me 
perguntam: ‘Como é que eu faço? O que eu faço? Você pode me ajudar?’ 

Eu tenho a maior alegria de fazer, porque na hora que você mostra 
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insegurança é justamente assim: ‘Eu não sei fazer, vamos fazer junto’. E aí 

é o melhor jeito, porque aí sim você pode perguntar para o Marquinhos: 

‘Marquinhos como é que a gente pode fazer tal coisa? Ah, vamos fazer 
juntos?’ Perfeito. Pra que ficar pensando dentro de casa sozinho: ‘Como é 

que eu vou avaliá-lo? Como é que eu vou fazer uma estratégia educacional, 

se junto com ele eu posso pensar melhor?’ É muito mais democrático, muito 
mais fácil, não me sobrecarrega. Leva em consideração o conhecimento 

dele (Fala do psicólogo). 

 

Vislumbrei um trabalho diferenciado desses professores que assumem a sua insegurança e 

buscam ajuda, pois é nítida a preocupação deles com o aprendizado dos alunos especiais. As 

tarefas, as provas, tudo acontece de acordo com a capacidade cognitiva de cada um. E, assim, 

o conhecimento vai sendo construído mesmo que em um tempo diferente dos outros alunos.  

Presenciei na aula do professor Rafael um exemplo desse trabalho diferenciado de que estou 

falando. Ele trouxe para a turma a diferença entre consumo e consumismo. Para os alunos 

que não apresentam nenhuma deficiência, ele explicou com conceitos no quadro e com 

exemplos. Já para o Marquinhos e os outros alunos com deficiência cognitiva ou auditiva, ele 

trabalhou com colagem, com imagens que retratassem a distinção entre um conceito e outro. 

Ele nos conta como vem desenvolvendo esse trabalho: 

 

Tento, por exemplo, colocar bastante imagem, enfim. No começo, no 
primeiro ano, a gente trabalhava muito com imagens e múltipla escolha 

apenas e aí, conversando com o Filippe, pela experiência dele profissional: 

‘Aí, o que você acha?’, perguntei. E devagarzinho, a gente começou a 

avançar. Aí, vamos tentar agora colocar umas questões pra eles 
escreverem, perguntas e respostas. E percebi que estava indo. Então, é isso. 

Você tem palavras cruzadas, recorte e colagem, interpretação daquela 

colagem.  Penso, se antes, na hora de produzir, o que eu conseguiria, de 
certa forma, tocar no conteúdo que trabalhei naquele bimestre, mas que 

seja acessível a ele, e, assim, percebendo quando ele dá um feedback como 

ele tem dado, assim que está conseguindo, dá pra avançar um pouquinho 

mais. 
 

A preocupação que o professor Rafael tem com a aprendizagem do Marquinhos e dos outros 

alunos com deficiência é essencial para que ele esteja incluído na escola, porque inclusão 

envolve a socialização, ou seja, a interação com todos que estão em volta dele, mas também a 

apropriação dos conhecimentos formais. 

 

Outro aspecto que esteve sempre bem marcante nas minhas observações é em relação ao 

sexo. Durante o tempo em que permaneci na escola, Marquinhos apresentou disposições 

sexuais bastante aguçadas. Foi um tema que todos os entrevistados acabaram abordando 

mesmo quando não eram questionados sobre o assunto. No momento do intervalo, após 
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lanchar, Marquinhos se direcionava para alguma menina, abraçando-a, fazendo carinho, 

beijando-a no rosto, dando-lhe a mão. Quando essa menina ia embora, ele fazia com outra, e 

assim acontecia todos os dias. Cada dia, ele dizia estar namorando uma garota diferente. Não 

observei distanciamento, pelo fato da síndrome, de nenhuma dessas meninas. Todas o 

trataram com muito carinho e atenção. Para Andréia, isso acontece porque a referência que 

Marquinhos têm é a família, são os numerosos primos que ele presencia namorar, noivar e 

casar. 

 

Então, a família é muito grande. Ele vê primos casando, primos 

namorando, primos isso, primos aquilo. Então, a referência dele, que 

inclusive eu gostaria de frisar aqui, é sempre só a família, só os primos. 
Então, ele cita sempre só essa referência n/é? Então, ele fala: ‘Meu primo 

casou, então eu também vou casar, vou noivar’. Aí, ele chega na hora do 

intervalo e fala: ‘Vou namorar fulana’. Aí, ele abraça, beija as meninas e 
muito assim, e vai passando a mão. Eu sempre falo: ‘Marquinhos!’ [risos] 

(Fala da intérprete de Libras). 

 

Para Filippe, Marquinhos está na fase da adolescência e, portanto, os hormônios estão 

aflorados como de qualquer outro adolescente. Além disso, há um estímulo da própria 

sociedade pelo fato de as pessoas serem bonitas e atraentes. O psicólogo afirma ser normal a 

fase do descobrimento, do namoro e do sexo, não havendo problema algum nisso. Para ele, o 

grande problema seria não conversar sobre o assunto com ele:  

 

Não é só ele que tem esse movimento de abraçar, de encostar, quer dizer, de 

relar. De modo geral, esse é momento disso acontecer. O melhor lugar 

talvez seja a escola, que você tem uma multiplicidade, possibilidades. 
Então, acho que não tem problema. Agora, há problema quando a gente 

não fala sobre isso com eles. Eu acho que é aí que a gente talvez peca um 

pouco. [...] Eu acho que o que a gente tem que fazer é que, ao invés de 

reprimir ou não falar, é falar disso com ele. [...] Gostaria muito que ele 
vivesse um romance, mas é extremamente complicado, porque tem da parte 

desse outro quando ele é ‘dito normal’ de uma certa recusa, de um certo 

distanciamento. Essas meninas, quando abraçam, é mais no sentido de um 
carinho fraterno, não de um relacionamento que poderia ser efetivo, um 

namoro mesmo. Gostaria muito que acontecesse alguma coisa (Fala do 

psicólogo). 

 

Outra temática abordada com os entrevistados foi em relação ao desejo de o Marquinhos 

fazer Vestibular para ingressar no curso de Teatro.  Eles acreditam que ele teria condições de 

cursar algo ligado a Artes pelo fato de se identificar com a área. No entanto, trazem como 
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maior empecilho o acesso à universidade. Nenhum deles tem ciência de alguma política 

pública
11

 que ofereça um tipo de avaliação diferenciada para os deficientes mentais. 

   

Para Filippe, a prova do Vestibular não mede o conhecimento que o candidato tem. O 

conhecimento exigido pelo processo está restrito apenas ao que os organizadores querem 

saber. Ele acredita que a universidade é um lugar de opressão e, por isso, talvez, não fosse o 

melhor meio para o Marquinhos, apesar de que, na sua opinião, seria maravilhoso ter um 

sujeito com Síndrome de Down fazendo graduação.  

  

Com relação ao desejo do Marquinhos em fazer Vestibular, sua mãe conta que essa vontade 

surgiu pelo fato de ele estar em contato com os primos que são universitários. Mas, por 

considerar que eles frequentam cursos difíceis, ela sugeriu para o Marquinhos opções 

voltadas para área de artes. 

 

[...] ele andou falando em cursar Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 
porque vê os primos fazendo, mas é muito pra ele. É muito Cálculo, é muita 

Matemática, então, eu falei: ‘Como vou tirar o foco do Marquinhos dessa 

Engenharia?’ Tinha que ser uma coisa mais acessível que ele desse conta. 
Então, dentro do que ele gostava, eu fui falando: ‘Não, Marquinhos, mas 

Engenharia é muito difícil. Você tem que ir embora, tem que ir pra longe e 

tal. Tem, olha, tem Educação Artística, tem Teatro’. Aí, um dia, ele mesmo 

falou: ‘Ah, então eu quero Teatro’. Aí, eu falei: ‘Então, você faz Teatro’. O 
curso de Teatro é mais leve n/é (Fala da mãe). 

 

Como primeira opção é a universidade, mas seus pais já estão planejando um trabalho ou um 

curso técnico para ele, caso não dê certo. Celina e Flávio têm consciência que o acesso à 

universidade será um grande desafio. Assim como os sujeitos da escola, eles desconhecem 

alguma política pública que permita o acesso do Marquinhos ao Ensino Superior. 

 

Na FUNREI,
12

 tem curso ligado a artes, mas o problema maior que eu vejo 

é o acesso. A inclusão é outra coisa, inclusão, eu acho que é só você agir 

                                                             
11 Em 2002, no estado de Minas Gerais, foi sancionada a Lei n° 14.367, a qual dispõe sobre o atendimento à 

pessoa com deficiência em processo seletivo para ingresso em instituições de ensino superior integrantes do 
Sistema Estadual de Educação. Atualmente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n° 13.146, de 

06/07/2015, traz no artigo 30 medidas que devem ser adotadas para que as pessoas com deficiência possam 

participar dos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino 

superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas.  
12 A UFSJ era conhecida por Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI), fundada após a 

assinatura da Lei nº 7.555, de 18 de dezembro de 1986, pelo então presidente José Sarney. A partir do ano de 

2002, com a Lei nº 10.425, de 19 de abril de 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a FUNREI foi 

transformada em Universidade Federal de São João del-Rei (SANTOS, 2012) 
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naturalmente que é incluído. Eu não posso é ficar protegendo, segurando, 

não deixando, que a gente vê muito disso. 

[...] 
Então, pelo que senti, condição nenhuma de um Down entrar na 

Universidade Federal de São João del-Rei. [...], mas o que eu enxerguei no 

processo de inclusão deles é deficiente auditivo, de visão e deficiente físico. 
Eles não consideram outro tipo de deficiência para a universidade (Fala do 

pai). 

 

Entretanto, ele considera que poderia existir algum programa específico voltado para as 

necessidades do Marquinhos: 

 

Ao Marquinhos, a gente sabe da dificuldade dele, a gente sabe das 
limitações, mas ele tem uma expectativa de fazer uma universidade. Eu 

acho que poderia ser feito algum tipo de programa, algum tipo de estudo 

que atendesse à necessidade dele dentro da universidade. Dentro das 
limitações [...], eu tenho consciência, ele não vai poder assumir certas 

posturas, certas posições, entendeu? Mas eu acho que a universidade 

poderia ter um olhar pra isso (Fala do pai). 

 

A escola aparece, a todo o momento, como algo imprescindível na vida do Marquinhos. Seus 

pais possuem grande expectativa de que ele consiga ir além do Ensino Médio, pois projetam 

para ele realizações no âmbito profissional, seja mediante um diploma universitário ou um 

certificado técnico. “A gente tem o objetivo do Vestibular, dele fazer um curso de teatro, 

porque ele gosta muito essa parte de televisão, de teatro, de dança [...]. A Universidade é o 

objetivo dele com meu consentimento, com meu aval” (Fala da mãe). 

 

Os pais do Marquinhos falam que é ele quem quer fazer Vestibular, ele é quem quer ingressar 

na Universidade. No entanto, essa vontade também é deles, pois atribuem grande importância 

à escolarização e, sem perceber, eles acabaram incutindo isso no filho. 
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4. RECONSTRUINDO AS ESTRATÉGIAS FAMILIARES 

 

A família desta investigação apresenta disposições econômicas, sociais, culturais e escolares 

relativas às classes médias embora não seja uma tarefa simples delimitar a classe social dos 

sujeitos. 

 

Conceituar classes médias é uma tarefa bem complexa, já que existem muitas controvérsias 

ideológicas sobre o assunto. Para Nogueira (2010), o economista define as classes médias 

com base no nível de rendimentos e no poder de consumo; já o antropólogo focaliza os 

modos de vida e a forma como esse grupo vê o mundo; e, por fim, o sociólogo enfatiza a 

posição sócio-ocupacional e o acesso à educação, saúde, moradia e lazer, entre outros, o que 

demonstra a diversidade de enfoques ideológicos.  

 

Além disso, falar de classes médias é algo muito vasto, já que, dentro de uma mesma classe, 

existe heterogeneidade. Romanelli (1995) defende essa ideia quando afirma que, no interior 

das classes médias, há estratos estabelecidos a partir das relações de distribuição e de 

consumo tanto material como simbólico. Nogueira (1991) também assevera que, dentro das 

classes sociais, existem frações, que se aproximam por algo em comum como nível 

socioeconômico ou nível cultural.  

 

Partindo-se, então, da perspectiva sociológica, não seriam apenas grupos de pessoas 

detentoras de bens materiais ou possuidoras unicamente de capital cultural. Segundo 

Nogueira (2010, p. 216): “A redução de qualquer grupo social a uma categoria estatística de 

renda pode dissimular diferenças importantes de status, de riqueza cultural, de rede de 

relacionamentos, de valores, de aspirações, enfim, de estilos de viver e de (se) pensar”. 

 

É algo mais amplo, quando deve ser observado se estão presentes tanto as disposições 

econômicas como as disposições culturais e sociais. Mais do que o poder econômico, são as 

atitudes perante a cultura, como, por exemplo, ida ao teatro, compra de livros, bens culturais, 

coisas que não estão na escola, mas que auxiliam na escola, construindo, assim, a boa 

vontade escolar. Para Santos (2012, p. 59): 

 

As famílias constituintes dessas classes conseguem prever uma possível 

superação de sua posição social, através da diversidade de ações 
desenvolvidas para tal finalidade e utilizando a seu favor o capital 
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econômico, o capital social e seus mecanismos de reconhecimento e práticas 

de prolongamento escolar.  

 

Quanto à escola, as relações e expectativas que as classes médias mantêm com ela são bem 

diferentes das camadas populares. As classes médias tendem a investir pesado e de forma 

sistemática na escolaridade dos filhos. Isso porque acreditam que, para ascender socialmente 

ou para manter-se como classes médias, o caminho é a escola. É uma estratégia na qual a 

família potencializa, ao máximo, o seu rendimento em função da escolaridade do filho. De 

acordo com Lahire (1997, p. 29): 

 

A escolaridade pode tornar-se, em alguns casos, uma obsessão familiar, e 
podemos estar diante de um hiperinvestimento escolar ou pedagógico: fazer 

mais que os outros para estarem seguros do ‘sucesso’ escolar dos filhos, 

reduzidos ao estatuto de alunos. Os pais ‘sacrificam’ a vida pelos filhos para 
que cheguem aonde gostariam de ter chegado ou para que saiam da 

condição sociofamiliar em que vivem.  

 

Além do ascetismo, existem outras estratégias empreendidas por famílias de classes médias, 

que são o malthusianismo e a boa vontade cultural. Com relação à primeira, há uma limitação 

no número da prole para poder investir ao máximo em cada filho. Já a segunda refere-se ao 

incentivo que a família dá à leitura e à escolarização da criança (NOGUEIRA, 1991, p. 96). 

Conforme Bourdieu (2013a, p. 53): 

 

[...], as crianças das classes médias devem à sua família não só os 
encorajamentos e exortações ao esforço escolar, mas também um ethos de 

ascensão social e de aspiração ao êxito na escola e pela escola [...]. Trata-se, 

ao que parece, do mesmo ethos ascético de ascensão social que constitui o 
princípio das condutas em matéria de fecundidade, bem como das atitudes a 

respeito da escola de uma parte da classe média. 

 

Há, então, nessa família as estratégias típicas de famílias de classes médias. Para Bourdieu 

(2013a, p. 55): “O capital cultural e o ethos, ao se combinarem, concorrem para definir as 

condutas escolares e as atitudes diante da escola”. 

 

Os pais do Marquinhos vêm lutando para que seja possível a construção do seu percurso 

escolar por meio de estratégias típicas de classes médias, como, por exemplo, a boa vontade 

cultural.  
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Apesar de essa família ser pertencente às classes médias, ela se diferencia dos pais de classes 

médias, porque ela não vê na escola um caminho para ascender socialmente. Para essa 

família, a escola não é um lugar de competição. Ela tem noção de que o Marquinhos tem 

limitações cognitivas impostas pela Síndrome de Down, mas investe pesado na escola porque 

acredita que, por meio dela, ele estará inserido na sociedade, no seu grupo social de pertença, 

sabendo se comunicar, se socializar e sendo tratado por todos os membros desse grupo como 

cidadão de direitos e deveres. Ela acredita na educabilidade do seu filho como um caminho 

para sua felicidade e como uma forma de mantê-lo pertencente às classes médias. 

 

As singularidades das estratégias dessa família relacionada à Síndrome de Down estão 

presentes no próprio sentido que ela dá a escola. A mãe, também pelo fato de ser professora, 

não busca meios para garantir a aprovação automática do seu filho. Pelo contrário, chegou a 

lutar para que ele fizesse um ano em dois. Não há preocupação quanto aos atrasos idade-

série, mas sim em relação ao seu aprendizado.  

 

A partir do processo e desenvolvimento da pesquisa, por meio das entrevistas e observação, 

identifiquei diversas estratégias empreendidas por essa família, auxiliando na construção do 

percurso escolar improvável do Marquinhos. São estratégias que, de alguma forma, 

encontram-se imbricadas uma nas outras e que se constituíram em temáticas desse trabalho. 

Abordarei em seguida, cada uma delas. 

 

4.1 Tecendo redes, buscando relações e informações 

 

A espera de um filho é algo que provoca uma miscelânea de sentimentos, como ansiedade, 

felicidade, medo, expectativas de como será essa criança e qual papel ela vai ocupar no 

mundo. Receber a notícia de que seu filho nasceu com uma síndrome, como já dito, não foi 

fácil. No caso da família pesquisada, isso aconteceu há 18 anos, logo após o parto e de forma 

agressiva. Não houve uma preparação, porque, na época, não havia ainda no Brasil exames 

que detectassem já na gravidez que o bebê viria com Síndrome de Down. 

 

No período quando eles aguardavam o resultado desses exames, eles se cercaram de amigos 

da área da saúde. Uma psicóloga e um médico iam a casa deles toda noite dar orientações 

sobre a síndrome. Inconscientemente, a família estava tecendo redes, estabelecendo relações 

com o intuito de compreender a Síndrome de Down e, assim, poder ajudar o filho ao máximo. 
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Há nela, nessa família de classes médias, a presença de capital social, o qual envolve uma 

rede de relações entre sujeitos unidos por disposições econômicas ou disposições culturais 

próximas a ela. Segundo Bourdieu (2013b, p. 75), como já citado anteriormente: 

 

O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão 

ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos 

institucionalizadas [...], conjunto de agentes que não somente são dotados de 
propriedades comuns [...], mas também são unidos por ligações permanentes 

e úteis. Essas ligações são fundadas em trocas inseparavelmente materiais e 

simbólicas.  

 

Essa rede de relações funciona como uma rede de proteção, que não acontece naturalmente; 

ela é construída, é dinâmica. Para Bourdieu (2013b, p. 76), o capital social “é o produto de 

estratégias de investimento social consciente ou inconscientemente orientadas para a 

instituição ou a reprodução de relações sociais diretamente utilizáveis”. A família estabeleceu 

relações com profissionais que a auxiliaram a compreender um pouco sobre a Síndrome de 

Down e a tomar decisões, sobretudo, relacionadas à vida escolar do Marquinhos. 

 

O fato de a mãe do Marquinhos ser professora e de o seu pai ser dentista possibilitou uma 

série de ligações com outros profissionais com o mesmo status que o deles . Isso permitiu que 

eles tivessem contato com pessoas possuidoras de capitais escolar, econômico e cultural, 

como o médico e a psicóloga, que os auxiliaram. É importante destacar que esses 

profissionais atuaram não só com orientações profissionais em relação à Síndrome de Down, 

mas estiveram presentes também como amigos. Sobre uma das escolas em que o Marquinhos 

estudou, a mãe relata: “Chegou lá, eu conhecia todo mundo da escola. Era a minha praia 

[risos]. Todo mundo que ‘tava’ lá ou formou comigo ou fazia Conservatório, ou uma época 

da vida a gente já tinha se conhecido”. 

 

De acordo com Bourdieu (2013b, p. 77): 

 

A reprodução do capital social é tributária, [...], produzindo ocasiões (rayles, 

cruzeiros, caçadas, saraus, recepções etc.), lugares (bairros chiques, escolas 

seletas, clubes etc.), ou práticas (esportes chiques, jogos de sociedade, 
cerimônias culturais etc.) que reúnem indivíduos tão homogêneos quanto 

possível sob todos os aspectos pertinentes do ponto de vista da existência e 

da persistência do grupo.  

 

Ao longo dos anos, outras relações foram instituídas, como o ingresso da família no Lions da 

cidade, que possibilitou contato com pessoas detentoras de capitais econômicos e culturais 
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mais altos, ampliando sua rede para além do seu grupo social de classes médias. Até a 

presente data, a família faz parte dessa rede de relações (Lions), o que vem facilitando a 

inserção do Marquinhos junto à sociedade são-joanense.  

 

Enquanto aguardava a confirmação ou não da presença da Síndrome de Down, além de tecer 

uma rede de relações com profissionais da área da saúde, a família também iniciou estudos e 

pesquisas sobre o assunto, comprando livros e revistas especializadas. Identifiquei, aqui, um 

investimento cultural precoce. O capital econômico dessa família de classes médias 

possibilitou esse investimento. Segundo Bourdieu (2013c, p. 85): “Assim, os bens culturais 

podem ser objeto de uma apropriação material, que pressupõe o capital econômico”.  

 

Outras relações foram e ainda vêm sendo estabelecidas pela família com o intuito de ela se 

cercar de pessoas e informações que a auxiliem no desenvolvimento integral do Marquinhos. 

Exemplo disso foi a família ter seguido os conselhos de amigos para que o Marquinhos não 

frequentasse à APAE, bem como a retirada dele, por orientação de uma psicóloga, da escola 

particular em que ele estava regredindo no processo de aprendizagem, estratégias que serão 

abordadas mais adiante. 

 

4.2 Um superinvestimento na estimulação precoce 

 

Os estímulos com o Marquinhos começaram cedo. Ele estava apenas com 27 dias de vida e 

sua família investiu na contratação de profissionais, tais como fisioterapeuta, psicólogo, 

terapeuta ocupacional e fonoaudióloga. Além do trabalho que era realizado nos consultórios, 

existiu também um trabalho domiciliar. Marquinhos era submetido a exercícios de 

fisioterapia, os quais eram alternados entre sua mãe, seu pai e sua babá. Segundo Mendes 

(1995, p. 51): 

 

A estimulação precoce é importante no desenvolvimento de qualquer 

criança independente de ter qualquer anomalia. Especificamente com a 

Síndrome de Down, ela atua de forma eficiente, porque apresenta retardo 
nas fases do desenvolvimento e a estimulação visa acelerar este processo.  

 

Marquinhos foi o primeiro filho dessa família. As expectativas com a chegada dele eram 

muitas e a notícia de que ele tinha Síndrome de Down foi algo inesperado. Constatei que o 

trabalho de estímulo precoce em que eles estiveram presentes não apenas nas consultas, mas 
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também em casa, funcionou como um meio de integração entre eles e o filho. Por meio desse 

trabalho, eles aprenderam sobre os aspectos deficitários do Marquinhos e passaram a se sentir 

capazes de investir emocionalmente nele. De acordo com Travassos-Rodriguez (2007, p. 

100): 

 

Os aspectos do desenvolvimento do lactente estão intrincados ao apego e ao 

vínculo estabelecido e engendrado com os pais, assim como às suas 

fantasias inconscientes acerca do nascimento do bebê e o seu próprio (pré) 

conceito a respeito da Síndrome de Down.  

 

É importante frisar que essa estratégia só foi possível porque a família pôde pagar pelos 

profissionais, pois ela possui capital econômico.  

 

Aqui, também, está presente o capital social. Como já dito, o fato de a mãe ser professora e 

de o pai ser dentista os deixa em contato direto com uma rede de profissionais, que, antes de 

tudo, são seus amigos. Esses profissionais atuam de forma compartilhada com a família, 

havendo uma troca simbólica (conhecimentos, afetividade, superação, aprendizagem). Para 

Bourdieu (2013b, p. 76): “A troca transforma as coisas trocadas em signos de 

reconhecimento e, mediante o reconhecimento mútuo e o reconhecimento da inclusão no 

grupo que ela implica, produz o grupo e determina ao mesmo tempo os seus limites”. 

 

A necessidade da família de minimizar as limitações da síndrome levou a um exagero nos 

estímulos precoces. Ou seja, houve um investimento além do necessário, de forma a cercear 

um pouco outras possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem, como as brincadeiras 

infantis, conforme relata o pai nesta fala já colocada anteriormente. 

 

Só que no princípio ‘tava’ assim, exagerado. Hoje, eu vejo que ‘tava’ 

exagerado. Tinha dias que tinha um atendimento com TO, um com a fono e 

um com a fisioterapeuta, no mesmo dia. Aí, nós chegamos em São Paulo e a 

Nancy Mills perguntou pra gente que horas o Marquinhos estava 
brincando. Só estímulo, só estímulo, não, tem que deixar tempo pra ele 

brincar também. Porque a gente tava’ assim, no princípio, meio 

desesperados n/é? Aí, assim, tudo que eles falavam que tinha que fazer, a 
gente fazia (Fala do pai). 

 

4.3 A construção conflituosa da autonomia  

 

Podemos observar o conflito entre a dependência e a autonomia do Marquinhos nos dois 

contextos bem diferentes: a família e a escola. 
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No que tange à escola, o professor de Sociologia do Marquinhos, indagado sobre a autonomia 

do Marquinhos, respondeu questionando a autonomia sempre relativa que a escola institui. 

Segundo ele: 

 

Eu acho que é autônomo se a gente levar isso na radicalidade da palavra, 

assim, eu acho que nenhum aluno aqui é, inclusive ele. Não há muito espaço 

pra ser autônomo aqui dentro, enfim, o tempo todo alguém falando pra você 

o que você pode ou não pode fazer. Então, e não sei se todo mundo tem a 
sensibilidade de ouvir. Todo mundo que falo são os profissionais assim, são 

os professores, os funcionários, de ouvir algo que desagrada, e pra você 

trabalhar a autonomia de um sujeito, você tem que permitir que ele pense 
por si só, que aja por si só. Então, eu acho que em geral isso não é 

permitido aqui. Agora, no sentido dele necessitar de ajuda, não sei se é 

nesse caminho que vai a sua pergunta, eu acho que ele avançou também 

assim, sabe (Fala do professor de Sociologia). 
 

No entanto, sob o olhar da escola, Lahire (1997, p. 65) traz em seu trabalho outra abordagem 

referente à autonomia. Para o autor: 

 

Autonomia é a consequência de um ethos que reconhece, imediata e 

tacitamente, princípios de socialização, regras do jogo não muito distantes 

daquelas que presidiram sua própria produção. Quando aquilo que é 
proposto na escola não entra em contradição com (não põe em crise) o que 

foi interiorizado até então, neste caso o aluno se mostra como alguém 

autônomo.  

 

Nessa perspectiva, na escola, Marquinhos é considerado por todos que o rodeiam um menino 

independente, pois compreende as normas escolares e consegue internalizá-las. Apesar da 

síndrome, ele não depende de outras pessoas para ir ao banheiro, para ir lanchar, para se 

comunicar e para se socializar. Na realização das tarefas, após as orientações dos professores, 

ele também consegue caminhar sozinho. Ele age por si só, mas dentro das regras impostas 

pela escola, como em qualquer contexto social que precisa de normas para seu 

funcionamento. 

 

Contudo, alguns profissionais relataram que, diante das dificuldades, ele desiste fácil. É como 

se o empecilho fosse algo que o limitasse a seguir em frente. Esses profissionais atribuíram 

essa limitação à família, alegando que ela deveria delegar mais funções para o Marquinhos 

dentro de casa, no dia a dia. 
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Com respeito ao contexto familiar, Marquinhos é considerado por sua mãe um menino 

bastante independente, mas apenas dentro de casa, onde ele faz tudo sozinho: come, toma 

banho, guarda suas roupas e as do irmão, arruma sua cama e ajuda sua mãe na cozinha, entre 

outros afazeres. No entanto, com relação à rua, ela não autoriza que ele saia sozinho, nem 

para atravessá-la. 

 

Na rua, não, porque eu não deixo. Ele vai pra mim na padaria, mas assim, 
vai com o dinheiro contadinho, já certinho. Vai lá e busca oito pães, toma 

aqui tá o dinheiro, dois reais, exemplo n/é. Ele vai lá e compra e volta, mas 

é 50 metros aqui de casa. Atravessar a rua, não. No passeio aqui, eu deixo 

[risos], ele vai. Vai na farmácia, vai no mercadinho, vai na padaria. O 
negócio é ir, pra lá, não [risos] (Fala da mãe). 

 

O pai do Marquinhos também o considera independente, mas só dentro de casa, afirmando 

que o adolescente tem dificuldade em relação a perigo. Ele atribui essa dificuldade à sua 

esposa, que tem medo de deixar o Marquinhos sair sozinho ou até mesmo na sua presença 

apenas. 

 

A Fatinha fica preocupada; ‘Ah, não pode sair’. Ela tinha medo de eu sair 

com o Marquinhos sozinho. ‘Cê vai esquecer ele’. Nós fomos no show aqui, 

mas ela fica toda cheia de preocupação. Quando ele era pequenininho, eu 
lembro, uma vez que saí com ele num sábado, eu, ele e o Matheus, e ela não 

queria deixar. Aí, chegou no Marechal, ali nós entramos numa loja, eu e o 

Matheus, era pra vir e ele não veio, e a gente continuou andando, eu e o 

Matheus, e eu falei: ‘Vamos deixar. Vamos continuar andando’. Aí, chegou 
lá na frente, ele olhou, olhou e não achou a gente. Aí, falei: ‘O que que ele 

vai fazer? Vamos ver’. Ele atravessou a rua. Aí, nós fomos acompanhando, 

ele atravessou a outra rua. Aí, chegou lá, foi lá no consultório, na porta do 
consultório, virou pra o sorveteiro que tem uma maquininha de sorvete em 

frente e falou: ‘Olha, vou sentar aqui e vou esperar meu pai’. Sentou e ficou 

lá esperando. Ele era pequeno. Chegamos. Aí, o sorveteiro contou o que 

tinha acontecido (Fala do pai). 

 

Mas essa situação tem incomodado o pai do Marquinhos, que conta ter chamado a atenção da 

esposa por não deixar o adolescente desenvolver sua autonomia fora de casa. 

 

Eu acho que já era pra ele tá saindo. Ela que não deixa. Igual ao dia que 

ele foi lá na padaria do Carmo sozinho. Ela ficou doida aí, pôs os vizinhos 

tudo pra procurar ele, quando viu ele já ‘tava’ voltando [risos]. Eu tô 
brigando com ela por causa disso, porque já passou da hora, mas na 

cabeça dela, ela não aceita isso (Fala do pai). 

 

Esse controle acontece também com o irmão do Marquinhos, que, apesar de ir sozinho tocar 

na orquestra, a mãe fica atenta com o horário de chegada. “Ele sai, por exemplo, vai treinar 
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na orquestra. Aí, ela marca, ah, é de sete as oito, se oito e meia ele não chegar, ela já fica 

doida ligando pra ele. Ele vai na casa de uma colega. Nossa! Pra ela, ele não pode” (Fala do 

pai). 

 

O irmão do Marquinhos é visto pelo pai como um menino responsável demais. Essa 

responsabilidade, segundo seu pai, é consequência das cobranças da mãe. 

 

Eu queria que o Matheus fosse moleque. Ele não foi. Ele tá com 15 anos, 

responsável demais. Aquilo tudo direito, não pode fazer nada errado. O 
Matheus tem essa responsabilidade, tudo dele é certo.  

[...] 

De repente, é a carga que ele sentiu. A Fatinha cobra muito, nesse ponto 
ela é mesma. Falo pra ela que tem que deixar ele ser moleque (Fala do pai). 

 

Diante do exposto, ficou evidenciado que a mãe do Marquinhos e do Matheus se apresenta 

como uma mãe preocupada, zelosa, cuidadosa, mas, ao mesmo tempo, controladora, 

cautelosa e com muita dificuldade de deixar seus filhos desenvolverem autonomia em 

contextos não familiares.  

 

O fato de o Marquinhos ter Síndrome de Down intensifica esse controle materno, pois as 

limitações impostas pela síndrome criaram um laço de dependência muito forte entre eles, 

não apenas do filho em relação à mãe, como, principalmente desta em relação ao filho, que 

dedica a sua vida a ele. 

 

O filme A outra margem (ROCHA, 2007) retrata bem essa questão. Ele conta a história de 

um rapaz com Síndrome de Down que foi criado apenas por sua mãe em uma cidade do 

interior de Portugal, já que o pai abandonou a família ao ter conhecimento da síndrome. 

Depois de anos, o tio do rapaz, que mora na capital, o convida para ir morar com ele e, assim, 

poder participar de um grupo de teatro. A mãe sofre, pois foram muitos anos cuidando dele 

sozinha, mas o deixa ir. Na verdade, ela percebe que a dependência que existia era mais dela 

em relação a ele do que dele em relação a ela.  

 

Essa história assemelha-se, de certa forma, com a família desta pesquisa. Marquinhos tem 

vontade de cursar teatro na Universidade e seguir carreira como ator e autor de novelas em 

outra cidade. Sua mãe vem lutando para que isso seja possível, mas, ao mesmo tempo, não 

consegue deixá-lo desenvolver sua autonomia, controlando-o, limitando-o. 
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Sem dúvida, esse controle é uma estratégia de proteção da mãe. Existe, então, uma relação 

paradoxal entre autonomia e controle, que é ligada à própria maternidade. Em geral, as mães 

querem dar autonomia para os filhos, mas, ao mesmo tempo, não querem perder o controle 

sobre eles. No caso desta mãe, que tem um filho com Síndrome de Down, essa relação se 

torna ainda mais conflituosa e complexa.  

 

4.4 A herança da cultura escrita e das disposições racionais familiares  

 

A família é a primeira instância de socialização da criança. É no interior da família que a 

criança vai adquirindo o habitus, definido por Bourdieu (2013d, p. 92) como um “princípio 

gerador de estratégias objetivas”. Ao longo da vida, a criança vai interiorizando um conjunto 

de disposições que irá orientar suas ações, sendo algo que acontece naturalmente, de forma 

insensível.  

 

Para Bourdieu (2013c, p. 82, grifo do autor), é o capital incorporado: “A acumulação de 

capital cultural exige uma incorporação que, enquanto pressupõe um trabalho de inculcação 

e de assimilação, custa tempo que deve ser investido pessoalmente pelo investidor”. Ainda 

nas palavras do autor (2013c, p. 83), “[...] é um ter que se tornou ser, uma propriedade que se 

fez corpo e tornou-se parte integrante da ‘pessoa’, um habitus”. 

 

No entanto, para Lahire (1997, p. 105), essas disposições culturais, para que sejam 

transmitidas, têm que ser trabalhadas na infância. Ele defende a ideia de que o tempo de 

socialização é condição indispensável para aquisição dessas disposições. Além disso, o 

sujeito tem que fazer esforço para herdar o capital cultural, e este não basta estar disponível, 

tem que ser também acessível. 

 

São muitas as situações em que pessoas de uma determinada família detentoras de capital 

cultural não conseguem transmiti-lo para as crianças desse núcleo familiar, seja pelo fato de 

trabalhar e não dispor de tempo para isso, seja pelo fato de morar em outra cidade e não ter 

contato com essas crianças. Como exemplo, existem famílias em que o pai é possuidor de 

capital cultural, mas trabalha o dia todo e a mãe possui poucas disposições culturais. Quem 

cuida da escolaridade dos filhos é essa mãe. As crianças, nesse caso, não têm acesso ao 

capital cultural do pai. Essa ideia é trazida por Lahire (1997, p. 105): 



84 

 

 

Dado que o ‘capital cultural’ está condenado, de um lado, a viver em estado 

incorporado, sua ‘transmissão’ ou sua ‘herança’ dependem da situação de 

seus portadores: de sua relação com o filho, de sua capacidade (socialmente 

constituída) de cuidar de sua educação, de sua presença a seu lado, ou, 
finalmente, de sua disponibilidade de transmitir à criança certas disposições 

culturais ou acompanhá-la na construção dessas disposições.  

 

Segundo o autor, para que a criança consiga ter acesso ao capital cultural, ele tem que estar 

disponível, pois só há efeitos socializadores se ela encontrar meios propícios de transmissão. 

Essa disponibilidade de capital cultural foi verificada nesta família pelo acesso que o 

Marquinhos tem a revistas, livros e computador. Além disso, seus pais, munidos de capital 

escolar, são quem acompanham a sua escolaridade, transmitindo-lhe essas disposições. 

 

A cultura escrita pode vir manifestada no seio familiar sob diversas formas, seja o pai lendo o 

jornal, escrevendo bilhetes, anotando recados, a mãe contando história para o filho dormir, 

lendo a Bíblia diariamente, a filha escrevendo em diário, o filho escrevendo poesias. As 

práticas e usos de leitura e escrita podem estar presentes no dia a dia da família. No caso da 

família pesquisada, essas práticas foram presenciadas quando o Marquinhos fica encarregado 

de anotar recados ao telefone para os pais, quando ele lê e copia as receitas de revistas de 

culinária, quando sua mãe contava histórias para ele e o irmão dormirem. São práticas que 

foram e ainda vêm acontecendo no âmbito dessa família e, com isso, sendo construída uma 

relação de familiaridade com as exigências escolares. Há, aqui, uma consonância entre o 

contexto familiar e o contexto escolar. Conforme Lahire (1997, p. 65), “[...], uma vez que a 

criança formou, sobretudo na interdependência com seus pais, um conjunto de disposições e 

de competências, escolarmente adequadas, pode enfrentar ‘sozinha’ as exigências escolares”. 

Quando isso acontece, a criança consegue se adaptar melhor à escola, pois fica mais próxima 

da sua dinâmica. O problema é quando isso não acontece e a criança acaba vivendo um 

abismo em relação à escola. 

 

Lahire (1997) também fala em seu trabalho sobre a importância das disposições racionais 

familiares, que seriam formas de organização doméstica. É o uso, por exemplo, de 

calendários, agendas, planilhas, classificação de contas e documentos, com o intuito de 

melhor gerenciar a casa. Para o autor: 

 

Trata-se, indiretamente, de técnicas de organização, uma relação mais 

calculada com o tempo, uma preocupação com a ordem e a previsão, uma 
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relação reflexiva com a linguagem que pode progressivamente incorporar a 

criança que vive nesse universo familiar (LAHIRE, 1997, p. 23). 

 

Com relação à família pesquisada, ela apresenta disposições racionais. A mãe organiza o 

pagamento das contas por meio de planilhas, guardando os recibos e notas em pastas. Além 

disso, anota os eventos como casamentos, aniversários e formaturas no calendário, fazendo 

uso deste, e troca cartões com o marido em datas especiais. Ela gosta de ler romances, 

revistas e jornais. O pai do Marquinhos possui duas agendas para se programar: uma, do 

serviço na Prefeitura e, outra, do consultório particular, mas quem administra essas agendas é 

sua esposa. Ele também lê jornais, mas, principalmente, livros científicos da sua área de 

formação com o intuito de estar sempre atualizado. Lahire (1997, p. 20) afirma: “O fato de 

ver os pais lendo jornais, revistas ou livros pode dar a esses atos um aspecto ‘natural’ para a 

criança, cuja identidade social poderá construir-se sobretudo através deles”.  

 

4.5 Os investimentos escolares intencionais 

 

O pai do Marquinhos é dentista e a mãe professora de Educação Artística. Ambos possuem 

diplomas e, portanto, capital cultural institucionalizado, que, para Bourdieu (2013c), seriam 

os títulos escolares. Eles apresentam uma familiaridade com a escola, o que os levou a ter um 

habitus, uma boa vontade escolar. De acordo com Bourdieu (2013d, p. 125): “O habitus [...], 

funciona como o suporte material da memória coletiva: instrumento de um grupo, tende a 

reproduzir nos sucessores o que foi adquirido pelos predecessores, ou, simplesmente, os 

predecessores nos sucessores”. Para eles, a escola é muito importante. No caso do 

Marquinhos, apesar de saberem que ele não vai aprender tudo, eles depositam na escola a 

chance de ele ser incluído na sociedade como um cidadão e trazem para dentro de casa 

práticas educativas, disponibilizando material e dando-lhe acesso a eles. 

 

Essa familiaridade com a escola é marcada, principalmente, pelo fato de a mãe do 

Marquinhos ser professora, o que a torna uma estrategista em potencial. De acordo com 

Nogueira (1998, p. 50): 

 

Os professores constituiriam a categoria social onde se encontram os 

melhores pais ‘estrategistas’, em virtude do grande conhecimento do 
universo escolar que detêm, de sua proximidade das instâncias de decisão, 

de seu capital de relacionamentos nesse meio, da solidariedade encontrada 

na corporação. 
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Esse capital de relacionamentos é retratado no momento quando a mãe do Marquinhos estava 

à procura de uma escola que oferecesse para ele os anos finais do Ensino Fundamental. 

 

Chegou lá, eu conhecia todo mundo da escola. Era a minha praia [risos]. 

Todo mundo que tava lá ou formou comigo ou fazia Conservatório ou uma 
época da vida a gente já tinha se conhecido. Eu falei: ‘Oh! Quer saber de 

uma coisa, ele foi tão bem recebido, vai ser aqui’. Aí, ele ficou lá até o nono 

ano. Aí, saiu porque lá não tinha segundo grau. Lá não tem segundo grau e 
foi pra o Garcia de Lima (Fala da mãe). 

 

Da mesma forma aconteceu quando ela chegou à escola que oferecia o Ensino Médio. 

 

Cheguei lá, eu conhecia todo mundo do Garcia [risos]. Era tudo gente que 

já tinha trabalhado comigo, que já tinha formado, a mesma coisa, e um 
aconchego. O diretor falou: ‘Não, recebo com todo prazer. Nós vamos fazer 

o que for possível’. O Marquinhos foi superbem recebido e ele ama, ele 

adora lá. Todo mundo conhece ele. Todo mundo faz tudo por ele. E assim, 
dentro do limite aceitável, ele é bem tratado lá (Fala da mãe). 

 

O fato de ela conhecer os profissionais das escolas em que o Marquinhos iria estudar pode ter 

contribuído para a receptividade que ele teve. Ela encontrou nessas instituições a 

“solidariedade da corporação” (NOGUEIRA, 1998). O capital social funciona aqui como 

instrumento de acumulação de capital cultural.  

 

Para Bourdieu, segundo Nogueira e Nogueira (2009, p. 53): 

Vale ainda destacar a importância de um componente específico do capital 

cultural, constituído pelo capital de informações sobre a estrutura e o modo 
de funcionamento do sistema de ensino. [...]. Esse conhecimento é 

fundamental para que os pais formulem estratégias de forma a orientar, de 

modo o mais eficaz possível, a trajetória dos filhos. 
 

Desde cedo, a família do Marquinhos se preocupou quanto à escolha da instituição em que 

ele iria estudar, participando das reuniões escolares e dos conselhos de classe. Preocupou-se 

em lhe oferecer atividades extraescolares e vem até hoje acompanhando a sua escolaridade, 

projetando algo mais para ele. Todas essas práticas familiares com relação à escola são 

típicas das classes médias (NOGUEIRA, 1991). 

 

É uma família pertencente às classes médias que tem noção exata do que é uma escola, de 

como agir em uma escola. As intervenções que ela fez, por exemplo, levando o Marquinhos 

para uma escola especial em São Paulo, não é apenas porque existe a presença de capital 

econômico, mas sim por que ela tem um habitus de classe determinado pela escola. 
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Nogueira (1991) identifica uma diversidade de práticas familiares com relação à escola 

resultantes de investimentos intencionais das classes médias, tais como escolha da instituição 

escolar, acompanhamento da escolaridade dos filhos, participação nas reuniões escolares, 

acompanhamento e auxílio nos exercícios escolares, participação dos conselhos de classe, 

atividades extraescolares como aulas de idiomas, música e esportes, entre outras. 

 

Mas as relações que essa família mantém com a escola vão além dessas práticas, porque, 

diferente de outras famílias que também têm filhos com Síndrome de Down, ela vê no seu 

filho as possibilidades de uma educabilidade, de um progresso, acreditando e investindo 

nisso. Segundo Bourdieu (2013a, p. 55): 

 

Ainda que o êxito escolar, diretamente ligado ao capital cultural legado pelo 

meio familiar, desempenhe um papel na escolha da orientação, parece que o 

determinante principal do prosseguimento dos estudos seja a atitude da 
família a respeito da escola.  

 

O investimento da família do Marquinhos não aconteceu apenas com os estímulos de 

fisioterapia e fala, mas vem perdurando por todo o seu percurso escolar desde a opção da 

família em não colocá-lo na APAE, como a escolha da escola, o acompanhamento dele em 

cada instituição que ele frequentou, a contratação de professora particular e a preocupação 

com a sua aprendizagem. Existe nessa família um projeto de escolarização que vai além do 

Ensino Médio. É uma prática das classes médias, mas, singular, por se tratar de um sujeito 

com Síndrome de Down.  

 

Assim, são as determinações familiares que vêm construindo o percurso escolar improvável 

desse adolescente Down, porque é a família que quer que ele estude mesmo sabendo que não 

tem como ele aprender da mesma forma como uma criança sem deficiência devido às suas 

limitações cognitivas. Não existem recursos escolares para tal, por isso a família se faz 

presente.  

 

Sendo assim, é importante aprofundar cada uma dessas estratégias familiares relacionadas à 

escola. 
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4.6 A aposta na inclusão como formas/meios de ampliação das possibilidades de 

aprendizagem 

 

Marquinhos não frequentou a APAE em momento algum. Seus pais optaram em não colocá-

lo na APAE por recomendação de amigos. Eles alegam que não existia na instituição, pelo 

menos quando o Marquinhos nasceu, salas separadas por deficiência, e isso os incomodava, 

pois acreditavam que ele poderia desaprender o que já tinha conseguido conquistar com os 

estímulos.  

 

Nós tivemos aconselhamento. Lá na APAE, não sei hoje, não voltei lá pra 

ver. Quando o Marquinhos, quando a gente foi procurar escola pra o 

Marquinhos, lá era tudo misturado. Não tinha um específico pra Síndrome 
de Down. Então, era uma sala com paralisia cerebral, surdo, cego, tudo 

junto. Então, eu não achei que ia ser legal porque eu já tinha lido que era 

por imitação algumas coisas que o Down aprendia, eu, como mãe, fiquei 
com medo dele ver muita coisa de hábitos errados assim e copiar, aí o 

trabalho que estávamos fazendo com ele iria tudo por água abaixo. E eu 

tive uma orientação que eu poderia ensinar tudo pra o Marquinhos se eu 

tivesse condição de bancar. Se eu pudesse bancar um profissional pra 
trabalhar com ele o resultado seria melhor. Aí, a gente resolveu investir 

nele (Fala da mãe).  

 

Os pais do Marquinhos, por meio de uma rede de relações com profissionais da área de saúde 

e educação, foram orientados para que o adolescente frequentasse uma escola comum e 

tivesse, de forma particular, todo tratamento terapêutico necessário para seu 

desenvolvimento. Isso foi possível pelo fato de a família possuir capital econômico. Como já 

mencionado, eles puderam contratar fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo e 

fonoaudiólogo, além de custearem escola particular para o menino por muitos anos. No 

entanto, não são todas as famílias que têm disposições econômicas para investir em seu filho 

Down. Em geral, essas famílias se apoiam nas APAEs. 

 

O trabalho de Oliveira (2010) retrata bem essa situação vivenciada por famílias pertencentes 

às camadas populares e famílias de classes médias, ambas com filhos Downs. A entrevista 

que a pesquisadora fez com 13 famílias possibilitou que ela trouxesse como dado que as 

famílias pertencentes às camadas populares procuraram a APAE quando souberam que seus 

filhos nasceram com Síndrome de Down. Já as famílias pertencentes às classes médias, 

diferentemente, investiram financeiramente em profissionais da área da saúde para realizarem 

os estímulos com a criança Down. Segundo Poliana Oliveira (2010, p. 45): 
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No caso das famílias populares, a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – Apaes, apareceu como uma alternativa. Através desta 

instituição os estudantes receberam o acompanhamento de fonoaudiólogo, 
terapeuta ocupacional e psicólogo, sendo que alguns deles ainda continuam 

em terapia nessa entidade.  

 

No entanto, chegado o momento de esses meninos ingressarem no Ensino Fundamental, essas 

famílias foram orientadas pelas próprias APAEs a matricularem seus filhos em escolas 

públicas comuns. Pelos relatos das famílias, os profissionais das APAEs justificaram essa 

orientação alegando que as crianças tinham condições de se desenvolverem e socializarem 

nas escolas comuns.  

 

Com relação às famílias pertencentes às classes médias, Oliveira (2010, p. 52) afirma: 

 

Além de buscar orientações com profissionais que acompanhavam seus 

filhos, esses pais pesquisaram a respeito das modalidades de ensino mais 
indicadas para esse público [...]. Dentre as famílias ouvidas, todas optaram 

pela escola comum, apoiadas nas últimas tendências educacionais que 

apontam a inclusão como a melhor opção para os estudantes com história de 
deficiência. 

 

Da mesma forma, a família do Marquinhos, que é pertencente às classes médias, optou por 

matriculá-lo em uma escola comum particular desde cedo e investiu no seu tratamento 

terapêutico, o que resultou no seu não encaminhamento para a APAE da cidade. 

 

Essa opção foi uma estratégia da família que vê no adolescente a possibilidade de uma 

escolarização, mas que só foi possível porque há nessa família a presença de capitais cultural, 

econômico e social, os quais se encontram relacionados entre si.  

 

4.7 A hiperescolarização  

 

Desde muito cedo, a família do Marquinhos vem investindo pesado e de forma sistemática na 

sua escolarização, não negando esforços para que ele pudesse ter um desenvolvimento 

satisfatório e, com isso, fosse aceito pela sociedade são-joanense. Por ser uma família 

pertencente às classes médias, ela acredita que a escola é o caminho para manutenção de 

status quo, por isso ela potencializa, ao máximo, o seu rendimento em função da escolaridade 

de seu filho. Existe, então, um hiperinvestimento escolar em relação ao Marquinhos. Segundo 

Lahire (1997, p. 28-29): 
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Alguns pais podem fazer da escolaridade a finalidade essencial, e até 

exclusiva, da vida dos filhos, ou mesmo de sua própria: pais que aceitam 

viver no desconforto para permitir que os filhos tenham tudo o que 

necessitam para ‘trabalharem’ bem na escola, pais que sacrificam o tempo 
livre para ajudar os filhos nas tarefas escolares, tomando as lições, lendo os 

mesmos livros que os filhos para poder discutir com eles e verificar se 

compreenderam bem. 

 

Essas ações e muitas outras foram verificadas no contexto familiar em que o Marquinhos 

encontra-se inserido, tais como contação de histórias pela sua mãe antes de dormir, leitura de 

revistas, anotação de recados, participação efetiva dos pais nas reuniões escolares etc. Além 

daquelas ações que eu identifiquei como estratégias e que já foram abordadas antes: mãe 

alfabetizadora, investimento em escola especial particular em São Paulo, mãe ensinando a 

operação de divisão da disciplina de Matemática a partir do concreto etc.  

 

Marquinhos não é apenas amado, vigiado e protegido, ele é cercado de estratégias familiares 

para que consiga ir além das suas limitações. Para a família, a escola é o caminho. Ela vê a 

instituição escolar como algo fundamental na vida do adolescente. Quando a mãe foi 

indagada sobre o que a escola representa na vida dele, ela respondeu: 

 

Tudo! Tirando a escola, ele morre, porque ele gosta mais da escola do que 
de qualquer outra coisa. ‘Pro’ bem dele n/é? Pra cultura dele, pra 

sobrevivência dele, pelo lado social que ele tem os amigos dele. Essa 

convivência com outros meninos da mesma idade faz ele crescer, faz ele 
viver o momento que ele tem que viver.  

 

A família vem projetando a vida do Marquinhos para quando ele acabar o Ensino Médio.  

 

Eu pretendo procurar outra coisa pra ele fazer. A gente tem o objetivo do 

vestibular, dele fazer um curso de teatro, porque ele gosta muito dessa 
parte de televisão, de teatro, de dança. Então, ele vai fazer o ENEM e 

espero que ele consiga entrar na Universidade. Se por acaso ele não 

conseguir entrar na Universidade, ele não vai parar de estudar porque eu 
vou achar um outro curso pra ele, que seja profissionalizante, SENAI, 

SENAC, uma outra linha que não seja a Universidade (Fala da mãe). 

 

É nítida a importância que essa família atribui à escola, pois há uma preocupação por parte 

dela de o Marquinhos estar, de alguma forma, sempre inserido em um ambiente de ensino, já 

existindo um projeto para outros investimentos escolares no futuro.  
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Nesse processo, outras estratégias são acionadas de forma a potencializar o efeito da 

escolarização de forma a minimizar as dificuldades encontradas pelo Marquinhos na escola 

em função da síndrome. São elas a alfabetização compartilhada, a ampliação do tempo e a 

contratação de uma professora particular. 

 

4.7.1 A alfabetização compartilhada  

 

O processo de alfabetização do Marquinhos aconteceu de forma compartilhada entre sua mãe, 

uma escola especializada que atende a crianças com Síndrome de Down localizada em São 

Paulo e uma escola normal particular de São João del-Rei. 

 

Apesar de o adolescente não ter frequentado a APAE de sua cidade, ele frequentou uma 

escola especial
13

 em São Paulo, que na época trabalhava com uma política de inclusão 

inversa; ou seja, para cada dez alunos sem deficiência existiam cinco alunos com Síndrome 

de Down. No início, ele frequentava essa escola de três em três meses. Após um período, 

passou a ser de seis em seis meses; depois, anualmente, até que não precisou mais frequentá-

la, já que a mãe, segundo os profissionais, munida de todo o material que eles lhe dispuseram, 

poderia continuar com o trabalho na sua própria cidade. 

 

Marquinhos passava o dia todo na escola especial. Lá, os profissionais lhe faziam uma 

avaliação tanto no processo de aprendizagem como também comportamental. 

 

Um check up. Em um período ele assistia aula com os outros para ver como 

ele se comportava e tudo e, no final do dia ela dava o laudo pra gente: 

‘Precisa mexer nisso, isso aqui ‘tá’ bom, o que você pode fazer que vai 
estimular mais isso’. E para adquirir material, a gente trazia e dava aos 

professores aqui (Fala da mãe). 

 

Marquinhos terminou a Educação Infantil em uma escola particular que não oferecia o 

Ensino Fundamental. Nessa escola, com o auxílio da sua mãe que tinha o material de 

alfabetização disponibilizado pela escola especial, ele foi alfabetizado. Entretanto, ao ser 

transferido para outra escola, ele não teve o suporte que precisava e, segundo sua mãe, 

                                                             
13 Em 2013, juntamente com minha orientadora, fomos conhecer essa escola em São Paulo com o intuito de 

compreender a sua dinâmica. Queríamos ver como era feito o material que a mãe do Marquinhos utilizou na sua 

alfabetização. O que nos foi apresentado é que cada criança tem seu material montado de forma individualizada 

a partir do seu conhecimento prévio, a partir da familiaridade com a sua própria linguagem. Mas, atualmente, 

essa escola atende apenas a alunos com Síndrome de Down, não mantendo a característica de inclusão inversa 

relatada pela mãe. 
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começou a desaprender, começou a escrever apenas rabisco. Ela, então, comentou com sua 

amiga que era psicóloga e atendia ao Marquinhos sobre a situação que estava vivenciando e a 

orientação que ela lhe deu foi tirar o menino daquela instituição o quanto antes.  

 

Aí ela falou: ‘Nossa! Nós temos que tirar esse menino de lá amanhã. Não 

pode ficar lá mais nem um dia. Pode tirar’. Aí, eu falei: ‘Mas vamos levar 

pra onde?’ Ela falou: ‘Não sei, ‘cê’ tira e depois a gente vê’. Aí, ela me 
ligou e falou: ‘Vamos lá no Caminho do Sol’. Aí, fomos pra o Caminho do 

Sol. Aí, ela falou: ‘Já traz ele. Ele já não vai à escola amanhã, não. Nós 

vamos lá no Caminho do Sol que eu conheço o pessoal lá’ (Fala da mãe em 
relação à psicóloga). 

 

Ao chegar a essa nova escola, com o material de alfabetização adquirido na escola especial 

em mãos, a mãe do Marquinhos pôde auxiliar as professoras no processo de alfabetização do 

menino, que tinha se perdido um pouco na escola anterior. No entanto, o acolhimento e a 

abertura que a nova escola comum proporcionou para a família também foram de 

fundamental importância. 

 

Cheguei no Colégio Caminho do Sol, as professoras ficaram doidas com 

ele, porque ele era a primeira inclusão lá. Não tinha ninguém lá. Aí, elas 
ficaram doidas com ele, levaram ele pra sala. Aí, ele foi adorando, amando 

e foi rindo à toa. Aí, a diretora já falou pra mim: ‘Olha, eu não tenho 

experiência, mas se você tem o material e você pode ajudar a gente a 
orientá-lo no que você já escutou [porque eu já tinha falado da escola de 

Morumbi lá de São Paulo]. Se você pode passar essas orientações pra 

gente, a gente vai trabalhar com ele. Vamos crescer junto. Vamos aprender 
junto’ (Fala da mãe). 

 

Além da escola, em casa, a mãe do Marquinhos dava continuidade a esse trabalho, utilizando-

se de situações concretas para que ele conseguisse relacionar o conhecimento e, com isso, 

memorizar. Ela relata que a maior dificuldade dele era compreender a operação de divisão na 

disciplina de Matemática. Para tentar sanar essa dificuldade, ela fazia bolo e lhe pedia para 

reparti-lo antes de comerem. Com isso, trabalhava a divisão. Quanto à disciplina de 

Geografia, ela conta: “Eu estudava com ele a parte das plantas, levava ele para o quintal, 

mostrava pra ele o que era o caule, a raiz, o tronco, tudo ao vivo, aí ele guarda”.  

 

A mãe atuou de forma ativa e participativa no processo de alfabetização e aprendizagem do 

Marquinhos. Isso foi possível, por diversos fatores: a presença de capital econômico, para 

poder investir em uma escola especial particular cara em São Paulo e para adquirir o material 

que essa escola elaborou individualmente para o menino; a presença de capital social, que 
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propiciou orientações de uma profissional e amiga na retirada do Marquinhos de uma escola 

que o estava fazendo regredir, levando-o, logo em seguida, para uma escola mais aberta e 

acolhedora; e, por fim, a presença de capital escolar, marcado pelo conhecimento de uma mãe 

professora, que se tornou alfabetizadora do seu filho com Síndrome de Down em conjunto 

com uma escola especial e uma escola normal. 

 

4.7.2 A ampliação do tempo escolar 

 

A pedido de sua mãe, Marquinhos repetiu o terceiro período, a primeira e a terceira série. 

Para ela, seria uma forma de reforçar o que ele tinha aprendido no ano anterior. No entanto, 

quando ele ingressou na escola pública comum que oferecia os anos finais do Ensino 

Fundamental, ela não conseguiu mais que ele fizesse um ano em dois.  

 

Nós tentamos, mas a lei caiu nessa época. Tinha uma lei que todo especial 

tinha direito a ficar 50% do tempo a mais do que o aluno sem problema, só 
que essa lei foi tirada. Eu nem vi votação, quando eu vi já tinha acontecido. 

Só falaram que não podia mais repetir (Fala da mãe). 

 

Essa estratégia da família de ampliar o tempo escolar do Marquinhos tinha como objetivo o 

seu aprendizado, pois ela não queria apenas que ele estivesse socializado, mas que, 

principalmente, aprendesse. Apesar da síndrome e das limitações que esta impõe, a família 

acredita e investe na educabilidade do adolescente Down. A mãe afirma: “Porque os anos 

que ele repetiu ele aprendeu mais. Era tipo uma fixação e eu achei que dava resultado. Por 

mim, ele teria continuado fazendo de dois em dois anos, todos os anos, até hoje”. 

 

Hoje, em todo o sistema de ensino, há uma forte tendência à aprovação automática, sobretudo 

em relação aos alunos com deficiência. A Resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) n° 2/2001 traz a hipótese de as crianças 

com deficiência poderem ter seu tempo ampliado para concluir o currículo previsto para a 

série. Contudo, a própria Resolução, no mesmo inciso em que garante a ampliação do tempo 

para essas crianças, também dá autonomia para cada sistema de ensino poder atuar de acordo 

com suas normas, levando-se em conta a defasagem que pode ocorrer entre a idade e a série. 

Conforme a Resolução CNE/CEB n° 2/2001 (BRASIL, 2001, grifo nosso): 

 

Art. 8 As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na 

organização de suas classes comuns: 
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VIII – temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades 

educacionais especiais de alunos com deficiência mental ou com graves 

deficiências múltiplas, de forma que possam concluir em tempo maior o 
currículo previsto para a série/etapa escolar, principalmente nos anos finais 

do ensino fundamental, conforme estabelecido por normas dos sistemas de 

ensino, procurando-se evitar grande defasagem idade/série. 

 

A criança com deficiência, devido às suas limitações, precisa de um tempo ampliado para 

aprender. No caso do Marquinhos, o pedido da sua mãe para que ele repetisse o ano escolar 

foi negado pela escola. A instituição, com base na Resolução citada, alegou que, com o 

tempo, haveria discrepância quanto ao tamanho do Marquinhos em relação aos outros alunos. 

A escola não demonstrou preocupação quanto ao aprendizado efetivo do adolescente. Com 

certo rancor, sua mãe fala: “Eu, como mãe, senti que é mais um tchau. Acaba depressa, 

n/é?”. 

 

Essa preocupação da família do Marquinhos com relação à não retenção escolar e com o 

aprendizado também pode ser presenciada em outras famílias que não têm em seu contexto 

filhos com algum tipo de deficiência. No trabalho de Dília Maria Andrade Glória (2003), “A 

escola dos que passam sem saber”: a prática da não retenção escolar na narrativa de alunos 

e familiares, é retratado bem o sentimento dos familiares com referência à não retenção 

escolar. Trata-se de uma pesquisa realizada com quatro estudantes dos últimos anos do 

Ensino Fundamental de uma escola pública municipal de Belo Horizonte, oriundos das 

camadas populares. As famílias dessa pesquisa atribuem significados à escola, pois é por 

meio dela que seus filhos são instruídos e socializados. Elas veem a não retenção como um 

meio de exclusão, pois não propicia uma aprendizagem efetiva. A pesquisadora conclui que, 

ao terminarem o Ensino Fundamental, os alunos recebem da escola um certificado sem valor 

social. Isso atesta mais a incompetência do que a competência, não facilitando para eles a 

continuidade dos estudos tampouco o ingresso no mercado de trabalho. 

 

Sirino e Cunha (2013) também trazem em seu trabalho, “Repensar o fracasso escolar a partir 

do discurso do aluno”, o sentimento dos pais com relação à progressão continuada. Trata-se 

de uma pesquisa realizada em uma escola pública de Ensino Fundamental, que teve como 

sujeito os alunos de uma sala de quarto ano, do município de São Paulo, considerados pela 

escola como “não alfabetizados e copistas”. Essas crianças apresentam um sentimento 

ambivalente em relação à escola. Ao mesmo tempo em que desejam ser escolarizadas temem 

a instituição, por esta ser segregadora, punitiva, e por não respeitar os saberes e a 
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subjetividade deles como alunos. Os pais dessa investigação consideram que há uma 

distância entre a escola e a família e visualizam a progressão continuada como uma das 

causas da baixa escolaridade dos seus filhos. 

 

Na mesma perspectiva é o trabalho de Barbosa (2010), intitulado “Relações étnico-raciais e 

progressão continuada na escola: o difícil diálogo com a inclusão”. Trata-se de uma tese de 

doutorado que teve como objetivo realizar uma avaliação crítica das propostas de progressão 

continuada implementadas em São Paulo, a partir de 1998, como forma de promover a 

inclusão escolar, em particular em relação ao grupo de crianças pobres e negras. A 

pesquisadora desenvolveu um projeto de intervenção com um grupo de crianças dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e concluiu que a escola, sob o amparo das políticas públicas 

de progressão continuada, acaba promovendo uma inclusão aparente, pois restringe a 

aprendizagem do conteúdo escolar, excluindo, principalmente, as crianças pobres e negras. 

 

Com relação ao Marquinhos, também há uma inclusão aparente, porque, apesar de ele ser 

aceito pela comunidade escolar, de ele participar de todas as atividades e estar socializado, o 

seu aprendizado, muitas vezes, vem sendo negligenciado pela escola, com exceção de alguns 

professores, que vêm mostrando preocupação quanto ao processo de ensino-aprendizagem 

desse sujeito com Síndrome de Down. 

 

4.7.3 Contratação de professora para aulas de reforço  

 

Nas duas primeiras escolas particulares, Marquinhos não precisou do auxílio de uma 

professora para reforço, pois, segundo a sua família, as professoras realizavam um trabalho 

separado com ele, o que fixava o seu aprendizado. Isso aconteceu durante toda a fase da 

Educação Infantil.  

 

Tinha muitas ajudantes lá e elas trabalhavam muito com ele separado. Elas 

tinham o horário pra ele separado. Ou ele ficava mais uma hora depois da 

aula, ou, em determinado momento, elas tiravam pra fazer o reforço. Então, 
era bem trabalhado nessas duas escolas (Fala da mãe). 

 

A partir da terceira escola, também particular, a família foi orientada por amigos que 

contratasse uma professora para reforço, para acompanhar o Marquinhos em sala de aula, 

auxiliando-o no seu aprendizado. Essa profissional tinha como função ajudá-lo a 
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compreender os assuntos abordados na aula pela professora regente. Segundo a família, não 

havia nessa relação um caráter assistencialista, pois Marquinhos conseguia ir ao banheiro, 

beber água e se locomover sozinho de forma autônoma.  

 

A professora ensinava aula de matemática. Ela ficava mais um tempo com 

ele pra dar esse reforço do que ele aprendeu naquele dia. Ela repassava 

tudo. Um horário extra. Ela ficava na sala de aula com ele. Depois, no final 
da aula, por exemplo, a aula acabou quatro horas. Ela ficava até as cinco 

pra fazer um reforço de Matemática, de Português ou alguma coisa que ele 

ficou na dúvida (Fala da mãe). 

 

Esse acompanhamento de uma professora para reforço na escola particular aconteceu por um 

período de cinco anos, pois o fato de essa instituição não oferecer os anos finais do Ensino 

Fundamental ocasionou a ida do Marquinhos para outra escola, agora da rede pública. Nessa 

escola, já havia professoras de apoio para outras crianças na sala que o Marquinhos iria 

frequentar. Por isso, a diretora entendeu que a presença de tanta gente em sala de aula poderia 

causar tumulto.  

 

Só que quando ele foi lá pro Inácio já tinha duas pessoas acompanhantes de 

outros meninos que tinham mais necessidades. Aí, a diretora na época 

achou que era muita gente pra ficar na sala n/é? Três acompanhantes 
acabam tumultuando mesmo. Aí, a gente optou por trazer a professora 

particular pra dentro de casa pra acompanhar o Marquinhos (Fala da mãe). 

 

A mãe do Marquinhos, seguindo o posicionamento da diretora da nova escola, não contratou 

a professora de reforço para acompanhá-lo em sala de aula. Entretanto, houve uma 

contratação por parte da família para que esse reforço escolar acontecesse em casa, sendo 

que, agora, o auxílio seria tanto para ele como para seu irmão. Essa situação vem perdurando 

até o Ensino Médio, e as aulas acontecem três vezes por semana, uma hora por dia, para cada 

um, de forma separada.  

 

No começo, a mãe dele falou assim comigo: ‘Talvez, ele fique só uns 20 

minutos, meia hora’. Mas, hoje, ele fica uma hora. Igual ao Matheus. Se 
deixar, ele fica até mais. Tem dia que passa uns 15 minutos. Aí, ele fala: 

‘Espera eu fazer isso aqui’. Aí, eu espero pra terminar, entendeu? Aí, eu 

gosto de trabalhar com ele por isso, por causa do interesse dele (Fala da 
professora de reforço). 

 

Apesar de Marquinhos demonstrar interesse e participação nessas aulas de reforço, seu pai 

conta que não está satisfeito com o resultado do irmão, que tem apresentado notas baixas. Por 

isso, quer trocar a professora. 
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Eu tô muito preocupado. Até conversei com a Fatinha sobre isso e com o 

resultado do Matheus, eu já vi que não dá, não. Então, eu acho que devia 

ter mudado há mais tempo essa professora. Eu já senti isso. Não tá tendo 

resultado (Fala do pai). 
 

Esta é uma família que está sempre presente, participando e demonstrando interesse e 

empenho na escolarização de seus filhos. Com relação ao Marquinhos, ela utiliza-se dessa 

estratégia com o intuito de amenizar as dificuldades no processo de aprendizagem do filho 

com Síndrome de Down e potencializar as possibilidades de aprendizagem. No entanto, isso 

só vem sendo possível pelo fato de ser uma família de classe média, com capital econômico 

para investir. Também, há, aqui, capital social marcado pela relação de pessoas que estão 

sempre orientando esses pais em como agir quanto à escolaridade do adolescente Down. 

Além disso, há forte presença do capital escolar apontado pela escolaridade dos pais e pela 

experiência positiva que tiveram com a escola, trazendo isso para os filhos.  

 

4.8 O investimento na arte como um caminho possível 

 

“O Marquinhos gosta muito de dançar, sempre. Ele dança todos os dias nas novelas, nas 

aberturas de novela ele está dançando” (Fala da mãe). 

 

Marquinhos sempre gostou de dançar. Quando ele ainda estava na Educação Infantil, optou 

em fazer ballet na escola, e isso perdurou por quatro anos. Infelizmente, ele não teve como 

continuar, porque, ao ir para outra instituição de ensino, seus pais não encontraram nenhuma 

academia que oferecesse ballet para ele.  

 

Ele é doido por dança. A única aula que eu arrumei pra ele é de axé. Não é 

isso que ele quer. Seria dança de salão pra ele assim, que acho que ele ia 

gostar. 

[...] 

Então, lá não tem pra idade dele. É mais essa dança de axé, essas coisas 

assim. Ele gosta muito de ballet, mas a gente não achou ballet pra ele. Você 

acredita? Se tivesse menino. Só têm meninas. Não têm meninos dançando 

ballet. Ele dança lindo (Fala da mãe). 

 

Em 2014, ao ler o jornal local, a mãe do Marquinhos viu uma notícia sobre um curso de 

dança que seria oferecido pela UFSJ para toda a comunidade. Ao conversar com o marido, 

eles decidiram inscrever o adolescente. Como não sabiam o que era necessário, foram até o 
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local e descobriram que aquele era o último dia. Marquinhos, então, teria apenas 15 minutos 

para estar na Universidade participando do processo de seleção. 

 

Botei um tênis confortável nele e fomos embora. Chegou lá, ela me disse 

assim: ‘Pode levar ele pra aquela sala que vai ser a seleção’. Eu falei: 
‘Como que é essa seleção?’ Ela falou: ‘Uai, eles vão apresentar, vão 

dançar pra ver se estão aptos’. Aí, eu falei: ‘Coitado, Flávio. Vai ser 

sofrimento demais pra ele. Olha quem tá aí, só adulto, sabe?’ Só tinha 
adulto. Gente tudo parecendo que sabia de tudo que tava fazendo. Aí, o 

Flávio falou assim: ‘Ele dá conta. Pode deixar ele ir’. Aí, o Flávio foi 

embora e me deixou lá. Aí, a professora falou: ‘Olha, se você quiser assistir 

a seleção, pode, mas você não pode falar nada, não pode dar palpite hora 
nenhuma. Se você ficar quietinha pode assistir’. Aí, eu sentei lá. Ela 

chamava um, chamava outro e tudo. Aí, na hora do Marquinhos, ela falou: 

‘Marquinhos, qual foi a música que você preparou?’ Aí, ela fez assim pra 
ela [Celina gesticulou], tipo não sei. Aí, ela me perguntou e eu falei: ‘Aí, 

não preparou nada, não. Tinha que preparar?’ Aí, ela falou: ‘Uai, tem uma 

coreografia de três minutos [eu acho que era três minutos]. Aí, já tinha que 

trazer música e a coreografia já montada’. Aí, eu falei: ‘Ih, não fiz nada 
disso!’ Aí, ela falou: ‘Vem cá Marquinhos. Escolhe uma música’. Foi lá no 

computador, arrumou uma música pra o Marquinhos e mandou ele dançar. 

Falou: ‘Faça o que você quiser Marquinhos. Dance o que você quiser’. Ele 
se soltou usando os passos de ballet, e foi tão lindo e eu não gravei. Foi 

uma coisa inesquecível. Foi lindo, lindo, lindo. Ele dançou como um 

bailarino, como se tivesse assim, sabe, treinado aqui um tempão e sem 
problema. Ainda perguntou pra professora: ‘Posso criar?’ Na hora de 

começar, ela falou: ‘Faça o que você quiser’. Menina, mas ele, oh, deu 

conta. E a professora falou comigo: ‘Nossa, ele tá dentro. Esse menino é 

show’ (Fala da mãe). 

 

Marquinhos continua fazendo parte dessa Companhia de Dança até hoje. As aulas acontecem 

duas vezes na semana e é sua mãe quem o leva, não medindo esforços, pois fica esperando a 

aula terminar, sentada no pátio da Universidade. Ela conta que ele foi bem aceito pelo grupo, 

pois os colegas demonstram afeto pelo adolescente. Já o pai do Marquinhos vê nessa 

Companhia a possibilidade de seu filho amadurecer e de ser incluído como pessoa: 

 

Eu gosto muito, além da parte motora dele ser bem trabalhada, ele 

conhecer pessoas mais adultas, até. Os alunos lá já são da Universidade, 
pessoas mais adultas. Ele tá amadurecendo. Então, eu fico muito contente 

por esse aspecto e questão de disciplina também que ajuda muito, que ali é 

aquilo ali, sim, não, e é firme, tem que ser dessa forma. Então, isso ajuda, 
[...], tem gente que acha que não pode, porque é Down tem que deixar. Isso 

aí dá um sentimento de que? De que tá achando que é coitadinho. [...] Não 

é coitadinho, tem limites. Ninguém é coitadinho. E isso atrapalha na 

inclusão, atrapalha no desenvolvimento. 

 

A inclusão é um processo que ainda está em construção. A sociedade tem aprendido a lidar 

com pessoas que possuem deficiência, mas isso é algo que vem sendo processual. Muitos 
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ainda reagem com sentimento de pena, incentivando processos de vitimização, não 

percebendo que com isso estão excluindo, já que inferiorizam aquele que é diferente. O fato 

de a criança ter alguma deficiência não pode ser motivo para não se colocar limites nas suas 

atitudes e na sua educabilidade. 

 

Para os pais do Marquinhos, a Companhia de Dança, por haver disciplina, horários e regras a 

cumprir, é um meio não escolar, mas educativo, que irá contribuir na inclusão dele, pois o 

tratamento que é dispendido ao adolescente não é de inferioridade ou pena. Eles veem a 

Companhia de Dança como um caminho para aflorar a sensibilidade do adolescente com 

relação às Artes, especialmente o Teatro. É uma estratégia da família visando ao ingresso 

dele no curso de Teatro oferecido pela Universidade. Segundo seu pai: “Olha, foi mais 

pautado pra artes que ele gosta, dança ele gosta. E mais, a minha expectativa é que dali 

pode aflorar mais no caso do Teatro, dessa parte dele mais artística que eu acho que ele tem. 

Que possa desenvolver mais alguma aptidão nele”. 

 

Além disso, para a mãe do Marquinhos, o fato de a Companhia de Dança ser pertencente à 

Universidade pode possibilitar que ela consiga fazer contatos com pessoas que a orientem no 

processo de ingresso dele na instituição. 

 

4.9 A busca da Universidade 

 

Marquinhos demonstra desejo de cursar Teatro em uma universidade. Em suas palavras: 

“Quero fazer Vestibular de Teatro e Dança. Eu quero, quando eu formar, final de 2015, eu 

quero morar no Rio de Janeiro. Eu quero ser autor e ator de novela da Globo, a minha 

profissão, aí eu quero morar lá”. Para seus pais, essa expectativa dele nasceu da convivência 

com os primos e, tentando atender à sua vontade, eles têm empreendido algumas estratégias 

voltadas para seu ingresso no Ensino Superior. 

 

Ele quer, então é atendendo a isso. Não sou eu, entendeu? Pra mim, eu 
quero que ele seja feliz. Se ele conseguisse um emprego hoje, ele ia ficar 

muito feliz, mas a expectativa dele em torno de universidade é porque ele vê 

os primos, os amigos formando. Ele sente essa necessidade. Então, eu 
trabalho em cima da expectativa dele, hoje. Mas eu acredito, se ele tiver um 

outro foco, um emprego, por exemplo, aí ele pode mudar seu pensamento, 

mas hoje o foco dele é entrar na universidade (Fala do pai). 
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A primeira estratégia da família está relacionada com a preparação para o exame de ingresso 

à universidade. Assim, em 2014, a mãe do Marquinhos adquiriu as provas anteriores do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para poder prepará-lo para o exame mesmo ele 

estando ainda no segundo ano do Ensino Médio. Segundo ela: “É. Ele já vai fazer o ENEM. 

Nós vamos começar já a praticar as provas lá e a ideia é que ele entre na universidade”. 

 

A família considera que é importante apoiar o Marquinhos nesse processo de seleção, porque 

é algo pelo qual ele demonstra interesse. Seu pai fala: “Ele vai fazer o ENEM esse ano, n/é? 

Ele está todo empolgado. Eu acho importante, assim que eu vejo, ele participar de todo esse 

processo, é ENEM, é Vestibular. Ele tem necessidade disso, ele conversa, ele tem 

satisfação”. 

 

Outra estratégia identificada está relacionada à busca por um suporte jurídico. A família tem 

procurado um advogado para que possa receber orientações quanto às possibilidades de 

ingresso do Marquinhos na universidade, além de buscarem informações dentro da UFSJ, 

participando de seminários e oficinas sobre pessoas com deficiência realizadas pela própria 

instituição. A última oficina em que eles estiveram presentes foi sobre a acessibilidade de 

pessoas com deficiência na Universidade. No entanto, demonstraram decepção com relação a 

tudo que ouviram.  

 

Olha, eu tenho expectativa, inclusive teve aquela oficina de inclusão na 

FUNREI que eu fiquei meio decepcionado, porque, quando eu perguntei 

sobre o acesso, eu vi que não existe pra ele programa nenhum. Eles nem 
pensam nisso. 

[...] 

Eu enxergo assim, sobre o que eu escutei lá e sobre o que eu tentei 
conversar, inclusive com quem se apresentou lá como os responsáveis. Em 

termos de inclusão pra deficiente mental, por exemplo, eles nem pensam 

nisso, pelo menos. Isso foi o que me foi passado, eu senti isso, que a 
deficiência que existe é só a física (Fala do pai). 

 

A família do Marquinhos reconhece que será uma batalha árdua conseguir que ele ingresse 

em uma universidade pública. Mas, mesmo sabendo de todas as dificuldades, se estrutura 

para isso, planejando e se cercando de informações e pessoas que possam auxiliá-la nessa 

luta.  

 

A própria busca pela universidade é uma estratégia típica das classes médias, que, por meio 

da escola, procura se manter como tal e ascender socialmente. No caso do Marquinhos, o que 
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sua família deseja não é a sua ascensão social, mas sim a sua manutenção nas classes médias, 

porque ela tem consciência das limitações cognitivas impostas pela síndrome. Assim, o 

desejo do Marquinhos se constitui, se constrói e se consolida na importância que seu meio 

imprime ao curso universitário, de forma que a família encontra-se obstinada nesses 

investimentos, no momento quando se aproximam a finalização do Ensino Médio e a 

visualização da possibilidade de ingresso na universidade. 

 

4.10 A inserção em um grupo de pertencimento – estratégia do sujeito Down? 

 

Ao fazer a observação no contexto escolar em que o Marquinhos encontra-se inserido, 

verifiquei uma ligação muito forte dele com o grupo dos surdos, que é constituído por sete 

alunos. Ele conversa em Libras com esses alunos e interage sem nenhuma dificuldade. O 

psicólogo que acompanha o aluno com Síndrome de Sotos conta que o Marquinhos conheceu 

os meninos surdos ainda no Ensino Fundamental, na escola anterior: “São muitos anos 

juntos, n/é? Eles saíram do Inácio Passos em 2013. Acabou lá o ano em 2012. Quando a 

gente fez lá, no final de 2012, um encontro de formatura do nono ano, é sempre o mesmo 

grupo”. 

 

Para a intérprete de Libras, Marquinhos aprende a língua dos sinais de forma rápida por ter 

necessidade de se comunicar com os seus colegas surdos. 

 

Ele fala com os meninos em Libras. Aí, ele vai se sentindo com mais 

autonomia e ele fala assim: ‘Eu ‘tô’ no grupo dos surdos’. E, com isso, ele 

vai aprendendo Libras, vai se comunicando. E quanto mais ele sabe, mais 
eles podem interagir (Fala da intérprete de Libras). 

 

Além disso, os meninos surdos o tratam como membro do grupo. Segundo a intérprete: 

“Talvez por eles serem mais velhos, eles têm esse cuidado, brincam, falam, mas eu sempre, 

xingam também n/é? Mas eu sempre, a gente conversa muito com eles que eles têm que ter 

paciência, que têm que conversar”. 

 

Houve, nesses anos de convívio, a construção de um vínculo afetivo entre o Marquinhos e 

seus colegas surdos. Uma relação que não foi imposta, mas que nasceu, talvez, das próprias 

diferenças, as quais têm tornado esse grupo coeso e com identidade própria. Ao se referir a 

esse grupo, o psicólogo afirma se sentir parte dele, assim como o Marquinhos: 
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[...] já deu um relaxamento na relação e ao mesmo tempo um afeto muito 

grande, n/é? Tanto é que sempre quando vai assim: ‘Os surdos vão? Onde é 

que os surdos vão? É o meu grupo’. Eu acho que é um pouco essa 
identidade mesmo. Então, eu acho que nessa diferença, quer dizer, somos 

diferentes? Somos diferentes juntos. Então, quando você tem essa 

identidade ligada ao afeto, a potência disso é muito grande. O 
fortalecimento do próprio eu, n/é?É de um outro modo se ele tivesse aqui 

sozinho ou se ele não tivesse essa pertença. Seria muito mais difícil (Fala do 

psicólogo). 

 

Presenciei, em sala de aula, um grupo de adolescentes surdos junto com Marquinhos com 

Síndrome de Down, brincando, conversando entre si, fazendo trabalhos juntos, interagindo, 

socializando. As diferenças deles com relação aos “alunos que não apresentam síndrome” 

fazem com que eles sejam unidos, e Marquinhos, por também ser diferente, se sente 

pertencente a esse grupo. Acredito que esse sentimento de pertença do Marquinhos seria uma 

estratégia de sobrevivência dele em relação à escola.  

 

Assim, além das estratégias familiares, o próprio sujeito Down busca estratégias de adaptação 

e superação que se definem pela tentativa de ele buscar aprendizagem na coletividade, 

conforme descrito na pesquisa de Chuffi (2006) citada anteriormente. 
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5. A IMPROBABILIDADE DO PERCURSO ESCOLAR 

 

O que torna o percurso escolar do Marquinhos improvável é a própria Síndrome de Down, 

pois ela impõe limitações cognitivas e sociais, as quais seriam um obstáculo na sua 

escolarização. No entanto, ele tem conseguido construir esse percurso com o auxílio de 

estratégias empreendidas pela sua família.  

 

Foram e ainda são muitas as dificuldades que sua família encontra para que ele possa estar na 

escola não apenas socializando, mas também aprendendo. No início do Ensino Fundamental, 

uma escola particular não conseguiu se adaptar às necessidades do Marquinhos, o que levou 

seus pais a migrá-lo para outra escola particular. Essa escola não trabalhou sozinha apesar da 

boa vontade da diretora e dos professores. Celina sempre esteve ali presente, auxiliando na 

aprendizagem dele, por meio do material a que teve acesso na escola especial para Downs em 

São Paulo.  

 

Ao ingressar nos anos finais do Ensino Fundamental, Marquinhos teve que trocar de escola. 

Celina não encontrou escola particular que se adaptasse a ele. Ela ficou sabendo do trabalho 

de inclusão de uma escola pública da cidade. Decidiu, então, que ele estudaria lá. Ela nos 

conta que ele foi bem recebido, mas o seu trabalho continuava. Estava sempre presente na 

escola não apenas nas reuniões, mas quando acontecia algo que a incomodava, por exemplo, 

no que se refere à avaliação dele. Para ela, seu filho tinha que aprender. Ela não se sentia 

satisfeita quando lhe falavam que ele estava socializando. Ela queria mais, queria que ele 

aprendesse o máximo que pudesse.  

 

Terminando o Ensino Fundamental, Marquinhos teve que mudar novamente de escola. Dessa 

vez, seus pais tiveram dificuldade em matriculá-lo na escola pública da zona a que eles 

pertencem. Mesmo sendo um direito dele, a diretora lhe negou vaga.   

 

Marquinhos foi matriculado, então, em uma escola pública de outro bairro. Segundo seus 

pais, ele foi bem recebido. Mas, ao imergir na escola, para acompanhá-lo no seu dia a dia, 

percebi que essa acolhida foi processual. Não foi algo tão natural como contaram seus pais.   
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O diretor se mostrou convicto de que Marquinhos foi bem acolhido por todos da escola logo 

no início, na sua chegada. Contudo, os entrevistados relataram que houve grande dificuldade 

por parte dos “alunos sem síndrome” e também por parte dos professores.  

 

Os “alunos que não apresentam síndrome” não sabiam como agir; o que podiam e o que não 

podiam fazer em relação ao Marquinhos. Não sabiam ser naturais com ele, porque não tinham 

ideia do que era a Síndrome de Down. A relação de respeito e aceitação que presenciei entre 

eles e o Marquinhos foi algo construído com o tempo, com o tatear, com o vivenciar do dia a 

dia. 

 

Quanto aos professores, o grande problema que verifiquei foi em relação ao aprendizado. 

Todos se mostraram carinhosos com o Marquinhos. Eles interagiam com ele, deixando-o 

fazer chamadas, entregar trabalhos, socializar. Entretanto, as práticas variavam de acordo 

com as expectativas de aprendizagem que os professores acreditavam ser possíveis para ele. 

Assim, alguns professores se preocupavam em lhe oferecer tarefas diferenciadas sobre o tema 

abordado com a turma, enquanto outros pediam apenas que ele copiasse o que estava escrito 

no quadro ou no livro, algo desprovido de sentido e significado para ele. Houve, ainda, quem 

desse para o Marquinhos uma atividade de interpretação de música infantil para distraí-lo, 

enquanto, ao mesmo tempo, trabalhava um assunto diferente com o restante da turma. 

 

Essa foi a realidade que encontrei. Alguns professores “fingiam” que ensinavam o 

Marquinhos, oferecendo-lhe tarefas sem sentido, apenas com o intuito de passar o tempo. 

Mas, também, presenciei práticas pedagógicas de alguns professores, que estavam ali 

preocupados com o aprendizado do Marquinhos, mesmo com todos os obstáculos. 

 

Vivenciei, nesses 15 dias, as dificuldades que os professores enfrentam em sala de aula. A 

formação desses profissionais não pode ser vista como uma pré-condição para que haja uma 

inclusão efetiva nas escolas. São necessários investimentos materiais, sociais e pedagógicos, 

os quais decorrem de políticas públicas, não sendo algo exclusivo e de responsabilidade da 

escola e dos professores (ARAÚJO, 2015). 

 

Além disso, não tem como um professor ter conhecimento sobre todas as síndromes e 

deficiências. Cada criança se apresenta com suas singularidades, umas diferentes das outras. 

Mesmo aquelas que possuem a mesma deficiência, elas não são iguais, não aprendem da 
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mesma forma e tem seu tempo diferenciado, pois existem fatores biológicos, sociais, 

familiares e culturais que a torna única (ARAÚJO, 2015). 

 

O professor, então, deve construir seu conhecimento a partir das suas experiências em sala de 

aula. É o tatear, o vivenciar do dia a dia que tornará possível compreender as limitações e 

potencialidades daquele determinado aluno especial. Segundo Araújo (2015, p. 41): 

 

Não há dúvida que o professor precisa ter um maior e mais profundo 

conhecimento sobre os sujeitos incluídos, suas características, seus limites e 
suas potencialidades. Mas, diante da diversidade e complexidade das 

síndromes, esse conhecimento tem de acontecer concomitantemente com a 

vivência com os alunos incluídos e com a construção de uma prática 
pedagógica que articule a teoria e a prática, preenchendo as lacunas teóricas 

com os dados empíricos. 

 

Como demonstrado, o percurso escolar do Marquinhos não foi algo fácil de ser construído. A 

família insistiu, quis que ele tivesse oportunidades escolares, ampliando a sua educabilidade, 

batalhou e vem batalhando por isso até hoje. A escola, por mais que tenha tido boa vontade, 

não estava tão preparada para recebê-lo. Todavia, a família estava sempre presente, atuando 

junto com ela, auxiliando-a no processo de escolaridade desse adolescente. Sendo assim, é o 

investimento familiar, marcado por um suporte material, cultural e afetivo que vem 

produzindo o percurso escolar improvável do Marquinhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo desta pesquisa foi compreender, sob um viés sociológico, as estratégias 

empreendidas pela família de um sujeito com Síndrome de Down na construção do seu 

percurso escolar improvável. Trabalhei com estudo de caso embora sem a pretensão de que a 

história do Marquinhos sirva de modelo a ser seguido por outras pessoas com a mesma 

síndrome, até porque não se pretende apresentar aqui uma “receita de bolo”. Pressupõe-se 

que ela é constituída e constitutiva das relações sociais na qual se insere. Assim, segundo 

Portes (2001, p. 82): 

 

Se a história escolar dos investigados não é uma história paradigmática, no 
sentido de promover uma relação e servir de modelo para aqueles outros 

jovens provenientes do mesmo meio social, justamente porque ela encerra 

um caráter de complexa singularidade na sua constituição, por outro lado 
essa história restaura a identidade daquele que a viveu, objetivando a sua 

existência.   
 

Diante da pesquisa teórica e dos dados obtidos em campo, retomo as questões norteadoras 

deste trabalho: como se constituem essas estratégias familiares? A partir de que disposições 

econômicas, culturais, escolares e sociais são implementadas essas estratégias pela família de 

forma a conseguir manter o sujeito Down na escola por um período superior a outros sujeitos 

com a mesma condição? Quais são as singularidades dessas estratégias familiares? 

 

Ao longo do trabalho em campo, verifiquei que as estratégias empreendidas pela família do 

Marquinhos foram constituídas a partir do volume de capitais que ela apresenta. Essas 

estratégias só foram possíveis pelo fato de a família possuir disposições econômicas, 

culturais, escolares e sociais. De acordo com Bourdieu (2013d, p. 136): “Não seria possível 

explicar integralmente estratégias consciente ou inconscientemente [...], senão sob a condição 

de possuir um conhecimento do patrimônio econômico, cultural e social de cada fração de 

classe”. 

 

Tais estratégias encontram-se imbricadas umas nas outras, bem como os capitais, que não são 

utilizados isoladamente. Segundo Bourdieu (2013d, p. 135): 

 

Considerando que, por um lado, um grupo depende tanto menos 

completamente do capital escolar, para sua reprodução, quanto mais rico é 

seu capital econômico, e que, por outro lado, o rendimento econômico e 
social do capital escolar depende do capital econômico e social que pode ser 
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posto a seu serviço, as estratégias escolares [...] dependem não só do capital 

cultural possuído [...], mas do peso relativo do capital cultural na estrutura 

do patrimônio e, portanto, não podem ser isoladas do conjunto das 
estratégias conscientes ou inconscientes pelas quais os grupos tentam 

manter ou melhorar sua posição na estrutura social. 

 

Vislumbrei que os capitais econômico, social e cultural presentes na família estiveram 

associados uns aos outros em diversos momentos, possibilitando o emprego das diversas 

estratégias.  

 

Por meio do capital econômico a família pôde investir na estimulação precoce, em 

profissionais da área da saúde, em babá, em professores de reforço, em uma escola especial 

para crianças Downs em São Paulo (escola elitista), em material específico para alfabetização 

do Marquinhos, em revistas e livros especializados no assunto que os auxiliaram e 

direcionaram no início da luta e na opção de não encaminhar o adolescente para a APAE, 

colocando-o em uma escola comum particular.  

 

Quanto ao capital escolar presente na família, este a direcionou para que ela fosse buscar 

informações sobre a síndrome, além de tornar possível o emprego da estratégia da herança da 

cultura escrita e das disposições racionais, pois, no âmbito familiar, Marquinhos tem contato 

com a leitura e a escrita no seu dia a dia, seja anotando recados, organizando lista de 

convidados de festas, lendo receitas de culinária, escrevendo bilhetes e nomes de novelas. 

Enfim, é marcante a presença das práticas de letramento. Além disso, também possibilitou os 

investimentos escolares intencionais, fazendo existir uma familiaridade dos filhos com as 

exigências e práticas escolares. Esse capital escolar, marcado por uma mãe professora e um 

pai dentista, possibilitou ainda a estratégia da alfabetização compartilhada, de um trabalho em 

conjunto entre a mãe e a escola; da luta da mãe pela ampliação do tempo escolar; e, do 

contato com profissionais da área da educação e da saúde, que os auxiliaram no 

desenvolvimento integral do Marquinhos. Há, nessa família, a boa vontade escolar. Isso vem 

sendo transmitido, para os filhos, pelo habitus. Os filhos internalizaram a ideia de que a 

escola é algo essencial em suas vidas, por isso conseguem estar em consonância com as 

regras escolares.  

 

Com relação ao capital social, este permitiu que a família estabelecesse relações com pessoas 

que a auxiliaram no processo de desenvolvimento do Marquinhos, e até hoje essa rede social 

vem sendo construída e consolidada. Esse capital possibilitou: a escolha das escolas, 
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inclusive a opção dos pais de Marquinhos não frequentar a APAE; a socialização dele perante 

a sociedade são-joanense por meio do Lions; a acolhida nas escolas nas quais a mãe conhecia 

todos; e o contato com profissionais da área da saúde, que puderam auxiliar a família, desde o 

início, com estimulação precoce. 

 

Esta é uma família pertencente às classes médias, mas, apesar de ela apresentar uma 

diversidade de práticas com relação à escola, típicas de classes médias, tais como escolha da 

instituição escolar, acompanhamento da escolaridade dos filhos e participação nas reuniões, 

entre outras, ela se diferencia das classes médias, porque ela não vê na escola um caminho 

para o Marquinhos ascender socialmente, mas apenas para ele se manter como tal, face as 

impossibilidades impostas pela Síndrome de Down. 

 

As singularidades das estratégias dessa família relacionadas à Síndrome de Down estão 

presentes no próprio sentido que ela dá a escola. Para essa família, a escola não é um lugar de 

competição. Ela tem noção de que o Marquinhos tem limitações cognitivas impostas pela 

síndrome, mas investe pesado na escola porque acredita que, por meio dela, ele estará 

inserido na sociedade, sabendo se comunicar, se socializar e sendo tratado por todos os 

membros desse grupo como cidadão de direitos e deveres. A escola seria uma forma de 

manter o Marquinhos pertencente às classes médias. Por isso, essa família vem utilizando 

tantas estratégias para que o percurso escolar do seu filho deixe de ser improvável.  

 

Diferente de outras famílias que também têm filhos com Síndrome de Down, mas que não 

acreditam no seu processo de aprendizado, a família do Marquinhos vê nele as possibilidades 

de ampliar a sua educabilidade e de um progresso, acreditando e investindo nisso. 

 

Assim, são as determinações familiares que vêm construindo o percurso escolar improvável 

desse adolescente Down, porque é a família que quer que ele estude, mesmo sabendo que não 

tem como ele aprender da mesma forma como uma “criança sem deficiência”, devido às suas 

limitações cognitivas. Como ainda há muito que caminhar em relação aos recursos escolares 

suficientes para isso, a família se faz presente, preenchendo obstinadamente as lacunas do 

processo de inclusão.  

 

Porque a gente acredita que ele vai vencer, que ele é capaz! 

(Fala da mãe) 
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ANEXO I – Quadro de legislações referentes à pessoa com deficiência 

 

LEGISLAÇÕES
14

 

 

ANO ASSUNTO 

 

Decreto n° 42.728 
1957 

Institui a Campanha para a Educação do Surdo 

Brasileiro. 

 

Decreto n° 44.236 
1958 

Institui a Campanha Nacional de Educação e 

Reabilitação dos Deficitários
15

 Visuais. 

 

Decreto n° 48.961 
1860 

Institui a Campanha Nacional de Educação e 

Reabilitação de Deficientes Mentais. 

 

Lei n° 4.024 (LDB) 
1961 Fixa as Diretrizes e Bases para a Educação Nacional

16
. 

 

Lei n° 5.692 (LDB) 
1971 

Fixa as Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2° 

graus, e dá outras providências
17

. 

 

Decreto n° 72.425 
1973 

Cria o Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP), e dá outras providências.  

 

Constituição Federal  
1988 Carta Magna

18
. 

 

Lei n° 7.853 
1989 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de 

deficiência e sobre a Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde). 

 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) 

1990 
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e 

dá outras providências
19

. 

 

Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional 

(LDBEN) 

1996 
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional
20

. 

Decreto n° 3.298 1999 

Regulamenta a Lei n° 7.853/89 e dispõe sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa com 

Deficiência. 

 

Decreto n° 3.956 
2001 

Promulga a Convenção Interamericana para 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência 

(Convenção de Guatemala). 

 

Resolução CNE/CBE n° 

2 

2001 
Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica. 

 

Lei n° 10.172 
2001 

Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE – 

2001/2010). 

                                                             
14 Todas essas legislações encontram-se disponíveis em http://www.planalto.gov.br; http://www2.camara.leg.br/ 

e http://portal.mec.gov.br/.  
15 Os diversos termos utilizados neste quadro estão de acordo com a época em que cada legislação foi 

promulgada. 
16

 Traz no Título X a “Educação dos Excepcionais” com dois artigos. 
17 Faz menção à criança com deficiência apenas no artigo 9°, quando se refere a um tratamento especial, cujas 

normas são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. 
18 Apresenta dois artigos sobre a pessoa com deficiência. O artigo 208, inciso III, e o artigo 227, inciso II. 
19 Enfatiza o atendimento educacional especializado para a criança com deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino.  
20 Ratifica o que a Constituição Federal preceitua sobre as pessoas com deficiência. 

http://www.planalto.gov.br/
http://www2.camara.leg.br/
http://portal.mec.gov.br/
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Lei n° 10.436 
2002 

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e 

dá outras providências. 

 

Portaria n° 2.678 
2002 

Implantação da Grafia Braille para a Língua 

Portuguesa em todo território nacional. 

 

Decreto n° 5.626 
2005 

Regulamenta a Lei 10.436/2002, que dispõe sobre 

Libras. 

 

Decreto n° 6.094 
2007 

Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação
21

. 

 

Decreto n° 186 
2008 

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.  

 

Decreto n° 6.571 
2008 Dispõe sobre o atendimento educacional especializado. 

 

Resolução CNE/CBE n° 

4 

2009 

Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial.  

 

Resolução CNE/CBE n° 

13 

2009 

Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial. 

 

Decreto n° 7.611 
2011 

Dispõe sobre a Educação Especial, o atendimento 

educacional especializado, e dá outras providências. 

 

Decreto n° 7.480 
2011 

Reestrutura o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), transformando a Secad (Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade) 

em Secadi (Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão).  

Decreto n° 7.690 2012 
Revoga o Decreto n° 7.690/2011 e traz a organização e 

competências do Secadi.  

Lei n° 12.796 2013 Altera a Lei n° 9.394/96, e dá outras providências. 

 

Lei n° 13.005 
2014 

 

Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE- 

2011/2020)
22

.  

 

 

Lei n° 13.146 

2015 
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Este Decreto traz como diretriz o acesso das pessoas com deficiência às salas comuns do ensino regular. 
22 Traz na meta 4 a universalização da educação para as crianças com deficiência. 
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ANEXO II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo “ESTRATÉGIAS FAMILIARES 

SINGULARES NA CONSTRUÇÃO DO PERCURSO ESCOLAR IMPROVÁVEL DE UM 

SUJEITO COM SÍNDROME DE DOWN”. Os avanços nesta área ocorrem através de 

estudos como este, por isso a sua participação é importante. O objetivo deste estudo é 

compreender as singularidades das estratégias familiares que auxiliaram na construção do 

percurso escolar improvável de um sujeito com Síndrome de Down e, caso você participe, 

será necessário fazer entrevistas. No entanto, não será adotado nenhum procedimento que lhe 

traga qualquer desconforto ou risco à sua vida.  

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Pela sua participação 

no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as 

despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, ____________________________________________________________, li e/ou ouvi o 

esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que serei 

submetido. A explicação que recebi esclarece os benefícios do estudo e que não existe risco à 

minha vida. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer 

momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que não 

terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar do 

estudo, bem como autorizo a divulgação do meu nome e das informações que darei. 

São João del-Rei............./ ................../................ 

_______________________________________                 ___________________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                      Documento de identidade 

____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXO III – Roteiro de Entrevista 

 

Entrevistados = Celina e Flávio 

Entrevistadora = Elma 

1) Vocês são daqui de São João Del- Rei? 

2) Quanto tempo tem que vocês estão aqui? 

3) Qual o grau de escolaridade de vocês? 

4) Qual a renda aproximada do casal? 

5) Vocês possuem computador em casa? 

6) Seus filhos nasceram em São João del-Rei? 

7) Qual a idade deles? 

8) Como foi dada a notícia de que o Marquinhos tinha Síndrome de Down? 

9) Como vocês lidaram com isso? 

10) Quais pessoas que o Marquinhos tem acesso, que não sejam vocês e o irmão dele? 

11) A família é grande? 

12) Como é a relação do Marquinhos com a família? 

13) Ele tem amigos fora da escola? 

14) Como foi que aconteceu o percurso escolar dele? Quando ele foi para a escola? 

15) E ele frequentou sempre escola pública ou ele passou por alguma escola particular? 

16) Ele chegou a frequentar a APAE em conjunto com outra escola? 

17) Por que? 

18) Como foi o processo de alfabetização dele?  

19) Quais as contribuições da leitura e da escrita na vida do Marquinhos? 

20) Na opinião de vocês, o que a escola representa para ele? 
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ANEXO IV – Roteiro de Entrevista (Após Qualificação) 

 

Entrevistada: Celina 

Entrevistadora: Elma 

1) Eu gostaria que você me falasse um pouco da sua vida. Onde você nasceu, como foi 

sua infância, suas brincadeiras, a relação com os seus pais? 

2) Em relação à sua escolarização, como aconteceu? Você começou a estudar com quantos 

anos? 

3) Você estudou em escola pública ou chegou a algum momento estudar em particular?  

4) Qual era a profissão do seu pai e da sua mãe? 

5) Quantos irmãos você tem e como é sua relação com eles?  

6) Seus irmãos começaram a trabalhar muito cedo pra ajudar dentro de casa? Como é que foi? 

7) Os seus pais incentivavam a leitura? 

8) Você poderia me falar um pouco mais sobre a sua profissão? Do início da sua carreira até se 

aposentar. 

9) Como você conheceu o Flávio? Fale um pouco da trajetória de vocês desde o namoro até o 

casamento. 

10)  Sua gravidez foi algo planejado ou inesperado? 

11)  Durante a gravidez do Marquinhos você teve algum problema de saúde? 

12)  Como foi dada a notícia de que o Marquinhos tinha Síndrome de Down? 

13)  Me fale um pouco desse momento. Qual foi sua reação Celina? O que foi que você sentiu? 

14)  Em que momento começou a sua luta?  

15)  E como foi a reação do Flávio em relação a te ajudar ou ficar afastado? 

16)  Você chegou em algum momento pensar em desistir? 

17)  E a sua segunda gravidez, ela foi inesperada também?  

18)  Em termos de desenvolvimento, você acha que o Matheus ajudou muito o Marquinhos? 

19)  Como é o Marquinhos dentro de casa?  

20)  Ele teve ou ainda tem algum privilégio por ser Down?  

21)  Você o considera independente?  

22)  Tirando os amigos da escola, ele tem amigos no bairro ou de algum outro lugar?  

23)  Ele fala muito em casar um dia. O que você acha sobre isso? 

24)  Ele tem consciência de que tem Síndrome de Down? Ele sabe o que é Síndrome de Down? 

25)  Celina, me fale um pouquinho da escolarização do Marquinhos, desde quando ele entrou na 

escola até hoje. 

26)  Em relação à APAE, por que ele não a frequentou? 
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27)  Qual o sentimento que você tem hoje sobre a importância da escola na vida dele sabendo que 

daqui a um ano e meio ele vai deixar de ir pra escola?  

28)  Por que Universidade para o Marquinhos? 

29)  Ele fala curso de Teatro, mas por que Teatro 

30)  Atualmente, ele faz parte de uma Companhia de Dança da Universidade. Me fale um 

pouquinho sobre isso. Como é que aconteceu?  

31)  O que vocês projetam para o Marquinhos? O que esperam dele no futuro? 

32)  Se um dia ele disser que vai sair de casa ou porque arrumou um emprego em outra cidade, ou 

porque vai casar, ou por qualquer outro motivo, o que você faria? 
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Entrevistado: Flávio 

Entrevistadora: Elma 

 

1) Bom Flávio, eu queria que você falasse um pouco da sua vida, onde você nasceu, como foi 

sua infância, suas brincadeiras, sua relação com seus pais.  

2) Como era sua relação com seus irmãos?  

3) Seus pais sempre incentivaram vocês a estudarem?  

4) Como foi sua escolarização? Me conte um pouco da sua trajetória.  

5) Por que Odontologia?  

6) Hoje, como é seu trabalho?  

7) Gostaria que você me falasse um pouco sobre seu namoro com a Celina, por quanto tempo 

vocês namoraram até se casarem?  

8) Como foi a notícia de que o Marquinhos veio com Síndrome de Down?  

9) Qual foi sua reação? O que você sentiu?  

10)  Você lembra qual foi o primeiro momento que começou a sua luta por ele?  

11)  E a estimulação começou a partir de quando?  

12)  Como acontecia esse trabalho?  

13)  Quais eram as suas expectativas em relação a ele, ao desenvolvimento cognitivo e físico?  

14)  Como é ele dentro de casa? Ele tem algum privilégio por ser Down?  

15)  Ele costuma sair sozinho? 

16)  Você o considera independente?  

17)  Com exceção dos amigos da escola, o Marquinhos tem amigos aqui no bairro?  

18)  Ele fala em casar um dia. O que você acha sobre isso?  

19)  E você conversa com ele sobre sexo?  

20)  O Marquinhos tem consciência que tem Síndrome de Down? 

21)  Como vem acontecendo a sua participação na vida escolar dele?  

22)  Pra você, o que a escola representa na vida do Marquinhos?  

23)  Flávio, o porquê do Marquinhos fazer universidade?  

24)  E por que teatro?  

25)  Atualmente, o Marquinhos faz parte de uma Companhia de Dança lá da Universidade. Me 

fale um pouco sobre isso. Como é que aconteceu essa participação dele e por que fazer parte 

dessa Companhia?  

26)  O que que vocês projetam para o Marquinhos?  

27)  Se algum dia o Marquinhos disser que vai sair de casa ou porque conseguiu emprego em 

outra cidade ou porque vai casar, ou por qualquer outro motivo, qual seria a sua reação?  
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Entrevistado: Marquinhos 

Entrevistadora: Elma 

1) Quantos anos você tem? 

2) O que você faz durante o dia? 

3) O que você acha dos seus pais? 

4) Você gosta do seu irmão? 

5) O que você acha dele? 

6) Você gosta da escola? 

7) Qual série você está? 

8) Qual a disciplina que você mais gosta? 

9) Por quê? 

10)  Me fale um pouco sobre o grupo de dança que você está participando da UFSJ. 

11)  O que você tem gostado mais? 

12)  O que você vai fazer depois que formar? 

13)  Você quer fazer vestibular para teatro. Por que teatro? 

14)  Você pensa em casar? 
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Entrevistado: Professor/Diretor 

Entrevistadora: Elma 

 

1) Como foi a chegada do Marquinhos nessa escola? 

2) Como foi a recepção dos colegas? 

3) Como ele se relaciona com você? 

4) Como ele se relaciona com os colegas? 

5) Qual a participação dele na sala de aula? 

6) Você o considera um menino autônomo? Por que? 

7) Você tem dificuldade para trabalhar com ele em sala de aula? 

8) Você considera que ele está incluído na escola? 

9) Por quê? 
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ANEXO V – Quadro comparativo das Leis de Diretrizes e Bases (LDB)
23

 

 

Fontes: 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Resolução n.º 03, de 03 

de agosto de 2005. Define normas nacionais para ampliação do Ensino Fundamental de 9 anos. 

BRASIL. Lei n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e bases da Educação Nacional. 

BRASIL. Lei n° 5692, de 11 de agosto de 1971. Fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2° graus. 

BRASIL. Lei nº 7044, de 18 de outubro de 1982. Altera dispositivos da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, 

referentes a profissionalização do ensino de 2º Grau. 

BRASIL. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS. Expedição de Documentos de Escolas 

Extintas. Belo Horizonte: SEE/MG, 1998. 

                                                             
23 CARVALHO, Alessandra Aparecida de. Perfil sociocultural e percurso escolar de jovens rurbanos com curso 
superior: ex-alunos da Escola Estadual do distrito de Mercês de Água Limpa, Minas Gerais. Dissertação 
Mestrado, UFSJ, São João del-Rei, 2012. 
24 Nomenclatura do Ensino Fundamental de nove anos prevista pela prevista pela Resolução CNE/CEB nº 

3/2005. 

LEI 4.024, DE 1961 LEI 5.692, DE 1971 LEI 9.394, DE 1996 Idade 
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5 anos 

EN
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A
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 1º Ano
24

 6 anos 

En
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o
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 1ª série 

1º
 G

R
A

U
 

Sé
ri

es
 

In
ic

ia
is

 
1ª série 2º Ano 7 anos 

2ª série 2ª série 3º Ano 8 anos 

3ª série 3ª série 4º Ano 9 anos 

4ª série 4ª série 5º Ano 10 anos 

  Exame de Admissão ao Ginásio       
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EN
SI
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O
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IO
 1º
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1ª série 
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es
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5ª série 

A
n

o
s 

Fi
n

ai
s 6º Ano 11 anos 

2ª série 6ª série 7º Ano 12 anos  

3ª série 7ª série 8º Ano 13 anos 

4ª série 8ª série 9º Ano 14 anos 

2º
 C

ic
lo

  

C
o

le
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al
 

1ª série 

2º
 G

R
A

U
 

1ª série 

EN
SI

N
O

 M
ÉD

IO
 

1º Ano 15 anos 

2ª série 2ª série 2º Ano 16 anos 

3ª série 3ª série 

4ª série 

(alguns casos 

regime 

profissional) 

3º Ano 17 anos 

Exame de Admissão ao Ensino Superior Admissão: Exame Vestibular Admissão: Vários  

ENSINO SUPERIOR ENSINO SUPERIOR ENSINO SUPERIOR 18 anos 
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Obs.: A Educação Infantil, nas Leis 4.024/61 e 5.692/71, não traziam orientações para a organização de forma 

específica quanto na Lei 9.394/96. Mas havia uma divisão em Pré-escola e Jardim de Infância para crianças 

abastadas e creche para crianças pobres. Nas creches, tinha-se apenas um caráter assistencialista, enquanto as 

pré-escolas e jardins de infância tinham um caráter educativo. O sentido “creche”, como entendemos hoje, veio 

somente com a Lei 9.394/96. As formas de organização e enturmação de alunos são definidas a critério de cada 

instituição ou rede de ensino. 
 

 


