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O TRABALHO PSICOPEDAGÓGICO: estratégias de intervenção junto às crianças 

com síndrome de Down. 

 

Jubenilson da Silva Frazão1 

 

RESUMO 

 

O trabalho a seguir trata sobre a intervenção psicopedagógica ao educando com a Síndrome 

de Down.  Analisa-se no mesmo, abordagens a cerca da síndrome, como características, 

fatores de risco e enfoques pedagógicos baseados no direito à lei da inclusão escolar, que 

reitera o que proposto como direito básico do cidadão, a educação regular. Abordar-se-á como 

campo de investigação da temática, um centro de especializado em atendimento à educandos 

com dificuldades de aprendizagem, o que insere a proposta do trabalho nessa perspectiva. O 

trabalho objetiva apresentar o desenvolvimento da intervenção psicopedagógica com 

indivíduos com Síndromes de Down; assim como analisar o processo de aquisição do 

conhecimento da leitura e escrita. Além, disso, mostrar estratégias usadas CEAP com 

educando que apresentam tal síndrome. Para isso, usou-se, de acordo com os objetivos, 

pesquisa de campo de natureza qualitativa e do ponto de vista procedimental, apresenta-se um 

estudo de caso e como instrumento a entrevista com a psicopedagoga do lócus. Contudo, 

buscou-se para aporte teóricos autores como Cunningham (2008), Bassedas, et all, 1996, etc.  

 

Palavras-chave: Síndrome de Down, Psicopedagogia, Intervenção.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A LDB 9394/96 caracteriza que as pessoas que apresentam dificuldades ou 

distúrbios de aprendizagem devem estar matriculadas em escolas regulares.  

Porém, vive-se em um país, onde a inclusão e o atendimento educacional aos 

indivíduos com dificuldades de aprendizagem ainda carece de melhoras. Esse cenário se 

evidencia ainda mais, quando se trata de educando com síndromes. 

 Destarte, a Síndrome de Down é parte desse indicativo nada agradável. Os 

indivíduos com essa síndrome necessitam de um atendimento diferenciado e especializado na 

 
1 Graduado em Pedagogia pela Faculdade Santa Fé.  Pós-graduando em Psicopedagogia pela Faculdade Santa 

Fé.  
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escola. Contudo, uma série de fatores não contribui para a aplicabilidade de um ensino 

especializado, inclusivo; que atenda às necessidades inerentes aos educandos referidos.  

Perante essa perspectiva, a Psicopedagogia e sua base teórico-prática que se 

destina aos estudos das dificuldades de aprendizagem, entra como um fator positivo para 

amenizar a realidade que se apresenta.  Esta alcança vários campos de ação na área educativa. 

Tem-se, por exemplo, a atuação institucional, hospitalar e clínica. Entre essas áreas; 

destacam-se aqui aspectos desenvolvidos no espaço clínico.  

Para atender aos objetivos propostos, direcionou-se a pesquisa à Síndrome de 

Down, essa que é uma realidade na maioria das escolas hoje no país. E, diante disso, buscou-

se o CEAP como lócus que atendesse à proposta e como tal, caracteriza-se como espaço 

psicopedagógico clínico. Destacam-se nesse artigo, as contribuições da psicopedagogia no 

tocante a abordagem nas dificuldades de aprendizagem e na intervenção psicopedagógica ao 

indivíduo com Down. Destacam-se os papéis exercidos pela família e a parceria com o 

psicopedagogo clínico, para obtenção de êxito no processo exercício no espaço clínico. 

Os sujeitos da pesquisa são psicopedagogo e um educando. Como 

desenvolvimento da pesquisa descreve-se e apresentam-se as técnicas e instrumentos da 

Psicopedagogia utilizados para a intervenção ao educando sujeito da pesquisa, assim como 

características e aspectos relacionados ao educando com Síndrome de Down.  

 

2 CONHECENDO A SÍNDROME DE DOWN 

 

A síndrome de Down é uma doença? Não, mas, essas palavras ainda se proferem 

atualmente. Tal discurso é preconceituoso, pois, este ainda é presente nas relações sociais. 

Todavia, alimentado sob um ponto de vista errôneo, que caracterizam os indivíduos, seres 

incapazes de obter êxitos na aprendizagem. Além disso, mistificam-se sobre essa conduta 

preconceituosa que, as pessoas com Down, são seres doentes; algo verdadeiramente 

incoerente diante das possibilidades de crescimento intelectual de tais indivíduos. Tendo essa 

discussão como abordagem inicial, procura-se apresentar o que se sabe atualmente sobre a 

Síndrome de Down.  Segundo Cunningham (2008), a síndrome varia em cada individuo; daí 

cabe salientar que as características não são as mesmas que se apresentam em um mesmo 

indivíduo. 

Diante disso, discorre que há grandes possibilidades de desenvolvimento às 

capacidades: sociais, intelectual e sócio interacionistas, ou seja, tem-se uma grande variação 

de comportamentos e aptidões dispostas nos síndrome de Down.  
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Portanto, “a síndrome de Down não é um rótulo fixo, mas uma declaração de 

probabilidade sobre um ser humano. Não é apenas uma condição, mas um fenômeno 

complexo” (CUNNINGHAM, 2008, p.11).  

A síndrome de Down é decorrente de anomalia cromossômica. “A síndrome de 

Down é produzida porque existe um cromossomo 21 extra ou material extra do cromossomo 

21. Ela se chama trissomia do 21 porque existem três cromossomos 21 em vez de dois”,  

(CUNNINGHAM, 2008, p.82).   

Em relação ao progresso do individuo, a trissomia 212 definirá algumas 

características relacionadas à aparência, mas o desenvolvimento das características peculiar à 

síndrome dependerá de vários fatores, entre eles, os fatores externos, ou seja, relativo ao meio 

em o individuo se desenvolverá na sociedade.  

Por se tratar de uma anomalia cromossômica, a síndrome não é adquirida. 

Todavia, vários fatores contribuem para a incidência desta, dentre os mais discutidos, tem-se: 

fatores, ambientais, contraceptivos, hormônios, uso de drogas, álcool, entre outros fatores de 

riscos como problemas de saúde, exposição a flúor e idades dos pais, principalmente a idade 

da mãe.  

As pesquisas mais recentes, assinaladas por Cunningham (2008, p.105), apontam 

que:  

Em primeiro lugar, as estimativas recentes mostram que cerca de 95% dos 

nascimentos de bebês com síndrome de Down originam-se de uma não-disjunção 

materna[...]. Os exames de DNA também mostram que o efeito da “idade da mãe” 

somente não é observado quando a trissomia se origina na mãe. 

Partindo desse pressuposto, tem o fator familiar como ponto que merece ser 

estudado quanto aos casos de Down, porém, não se reitera aqui, a necessidade desse ser o 

fator primordial de incidência na sociedade.  

 

2.1 Características fenotípicas e psicológicas mais frequentes no indivíduo com 

Síndrome de Down 

 

Entende-se por expressões fenotípicas são as características visíveis e físicas, 

organização de um determinado organismo, ou seja, são as manifestações do genótipo. No 

caso dos indivíduos com Down, as aparências e traços físicos assemelham-se em cada 

 
2  Segundo Cunningham (2008, p.82), “existem três cariótipos característicos da síndrome de Down: por 

trissomia do 21 livre, por translocação e por mosaicismo[...]” 
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individuo com a síndrome, devido à decorrência da anomalia cromossômica. Diante, 

menciona-se Pueschel (1995, p.77);  

 

[...] as características de crianças com síndrome de Down são formadas por 

influência de seu material genético. Como as crianças herdam os genes tanto da mãe 

quanto do pai, elas se parecerão, até certo ponto [...]. Como o cromossomo 21 extra 

se encontra nas células de toda criança com síndrome de Down, ele exerce uma 

influência na formação do corpo em todas essas crianças de forma semelhante. 

A influência do cromossomo 21 nos indivíduos com síndrome de Down está 

ligada diretamente ao desenvolvimento psicomotor lento, além de características que são 

aparentes; dentre tais como: hipotonia muscular, língua protusa, mãos pequenas, perfil 

achatado, flexibilidade exagerada dos músculos, fendas dos olhos oblíquos, etc.  

Os predicados acima, de certa maneira interferem na ampliação dos conceitos 

sociais e intelectuais, porém, a ampliação cognitiva é normal, o que não se difere ao 

desenvolvimento de outras crianças. Porém, um mais demorado para de manifestar, se o 

indivíduo não for estimulado precocemente.  

As dificuldades cognitivas do indivíduo síndrome de Down não são empecilhos 

quanto ao comportamento e características psicológicas. Segundo Wishart (2001 apud 

BISSOTO, 2005), os indivíduos com essa síndrome apresentam estereótipos3 como: 

carinhosas, afetuosos e amáveis; qualidades que, mesmo sendo dessa classificação, contudo, 

contribuem no momento do contato intencionado à ação educativa.  Tendo em vista, esse 

ponto, mesmo que não sendo unanimidade entre as características psicológicas aceitáveis e 

presentes entre os sujeitos síndromes de Down; tem-se nestes pressupostos, contestáveis as 

maneiras e ideias a respeito do comportamento e a parti desses, buscam-se as melhores 

maneiras de começar a intervir intencionalmente à aprendizagem significativa. 

 

2.2 Abordagens educativas iniciais com crianças Síndrome de Down 

 

Sob o olhar da psicopedagogia, inicialmente o ponto de abordagem junto à criança 

com síndrome de Down é o crédito nas potencialidades que podem ser desenvolvidas. Feito 

isso, procura-se incrementar a ação educativa, partido do aspecto sócio afetivo à aquisição de 

conteúdos escolares, ou seja, investir no intuito de alcançar resultados positivos. 

Nessa perspectiva, (WERNECK, 1993 apud BAUML, 2007), ressalta a 

importância do ensino globalizado e da necessidade de reestruturar programas, metodologias 

 
3 Generalização de comportamentos ou traços característicos que se faz dos outros. 
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e serviços de apoio relacionado ao ensino das crianças com síndrome de Down, levando em 

conta aspectos do convívio social, potencialidades e habilidades; além do apoio incondicional 

da família e da comunidade em geral como parceiros no processo educativo.  

As crianças com síndrome apresentam certo grau de retardo mental, mas, isso 

varia de indivíduo para indivíduo, como consequências desse longo desenvolvimento 

cognitivo, o retardo manifestar-se nas ações futuras tomadas por esses sujeitos; uma vez que, 

se não houver a estimulação precoce, o processo de assimilação ocorrerá de forma lenta. 

Diante desse cenário, há a necessidade de estimular a interação desses com outros elementos 

do ciclo social, tendo como foco inicial a vivência familiar.  

Cunningh (2008, p. 273), aponta que;  

Nos primeiros, a ênfase deve ser voltada  para as interações entre a criança e os 

pais.[...] Nessa interação, os dois lados podem trocar informações. Quando os pais e 

cuidadores são sensíveis à forma de interagir da criança e sabem interpretar os atos 

dela, também conseguem direcionar a atenção [...] para nos objetos e novas ações 

sem dominar ou assumir o controle. (grifo nosso) 

Nota-se que a companhia ao individuo com síndrome de Down, facilita para os 

pais e possíveis cuidadores e educadores quanto aos procedimentos a serem norteados para 

alçar maiores prosperidades no tocante à aprendizagem. Comenta-se, pois já que, ambos 

tiveram uma relação prévia, isso promoverá o processo de ensino-aprendizagem mais 

acessível, devido à relação construída anteriormente. Portanto, é um direcionamento com 

deveras importância também aos educadores e centros de ensino.  

 

3 O QUE É O CEAP 

 

Discute-se aqui, elementos referentes ao Centro de Atendimento Pedagógico 

(CEAP). O CEAP é um espaço educativo, registrado, com funcionamento nos turnos 

vespertino e matutino. A instituição dispõe de espaços específicos para atender a sua clientela 

de educandos, além da integração de conhecimentos escolares propostas nas atividades em 

grupo, intencionadas à interação entre os diferentes sujeitos que frequentam o local. 

A equipe pedagógica do CEAP é composta por dois pedagogos, dois 

psicopedagogos e um professor da área de ciências exatas e duas auxiliares na área de 

linguagens. O trabalho pedagógico é integrado, ou seja, os clientes são atendidos por todos 

esses profissionais, com o intuito de alcançar todas as possibilidades de aprendizagem do 

educando. 
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Além de suas funções específicas, cada profissional desempenha um papel de 

auxiliar psicopedagógico nas diversas disciplinas escolares, sob a coordenação e supervisão 

dos psicopedagogos.  

 

3.1 Proposta Pedagógica 

 

A proposta pedagógica do Centro de Atendimento Pedagógico norteia-se dentro 

da óptica da educação inclusiva. Por isso, o público abrangente são crianças com dificuldades 

e déficit de aprendizagem. As maiorias dos indivíduos que são atendidos no CEAP veem com 

diagnóstico clínico e psicológico e em grande parte dos casos, essas são encaminhadas pelas 

escolas para o atendimento psicopedagógico.   

A instituição funciona em dois ambientes, duas salas ambientadas uma para a 

educação infantil e fundamental I e outra para atender ao Ensino Fundamental II e Médio. 

Ambos os Segmentos com cronogramas de atividades definidos em turnos distintos.  

As atividades pedagógicas obedecem às propostas escolares, ou seja, segue a 

rotinas escolares de cada cliente (aluno). Além disso, segue-se: Avaliação e intervenção 

psicopedagógico, de acordo com a necessidade; estudos dirigidos, atividades extraclasse, 

passeios e atividades culturais. O sistema de parceria também é uma característica da 

instituição. O CEAP mantém parcerias com escolas, psicólogos, fonoaudiólogo, terapeuta 

ocupacional, coach e outros serviços especializados. Todos esses profissionais alinhados à 

proposta da instituição. 

 

4 DELINEAMENTO DA PESQUISA, ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS 

RESULTADOS. 

 

Antes de apontar e evidenciar descrições das estratégias de ensino usadas no CEAP 

traz-se para ingresso às discussões a política da inclusão escolar. Como? Tal questionamento 

é viável, mediante a apresentação do trabalho do Centro de Atendimento Pedagógico, já 

mencionado. Portanto, devido ao caráter complementar deste no processo educativo com 

indivíduos síndrome de Down, necessita-se inferir sobre inclusão.  

De acordo com as politicas nacionais de educação todos têm direito de participar do 

processo pedagógico, incluindo nessa proposição, a proposta educacional especializada. 

Diante desse quadro, os centros de ensino particular incluem-se como parceiros privados na 

complementação da política inclusiva, ou seja, exercem o papel de auxiliar aos programas 
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didáticos das escolas, pois, direcionam suas práticas especificamente ao tratamento das 

dificuldades de aprendizagem com foco em solucioná-las ou amenizá-las.  

Destarte, a escola deve oferecer um “processo educacional definido por uma 

proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais [...] para apoiar, 

[...] para promover o desenvolvimento das potencialidades dos educando [...]” (BRASIL, 

1996). Diante disso, as instituições oferecem serviços a fim de atender essa proposta, além da 

prestação legal destes, algumas trabalham com orientação extraclasse, ou seja, indicação de 

serviços complementares para auxiliar no desenvolvimento do educando, nesse contexto, é 

que algumas parcerias são fixadas com o CEAP, por se enquadrar nas condições citados. 

Além de indicações das descolas, há procura por parte das famílias, essas que, de acordo as 

bases psicológicas e pedagógicas, são as principais parceiras das instituições educativas, para 

o êxito no processo de aprendizagem do educando.  

Para entender o desenvolvimento do item, subscreve-se aqui como ocorre o 

trabalho psicopedagógico. De acordo com Chamat (2008), o processo clínico do 

psicopedagogo, deve manifestar-se por etapas no tratamento ao educando, daí, temos passos 

como: diagnóstico, conscientização, enquadramento junto aos familiares e, posterior, a 

intervenção. Durante a intervenção, que serão delineadas as melhores maneiras de proceder ao 

atendimento e tratamento ao indivíduo. Partindo desse apontamento, destacar-se-á, como 

acontece o processo de intervenção junto à criança com síndrome de Down no CEAP. 

Quanto ao tema proposto, descrevem-se as estratégias de intervenção com o 

indivíduo (educando) que atualmente frequenta o Ensino Fundamental II, este, juntamente ao 

psicopedagogo do campo pesquisado se configuram com sujeitos da pesquisa. 

Como roteiro metodológico utilizou-se pesquisa de natureza qualitativa, pois, para 

Marconi e Lakatos (2010), esse tipo de pesquisa deve considerar o mundo e sujeito, não 

enfatizando aspectos estatísticos; assim, o pesquisador é peça importante na análise indutiva e 

descrição dos resultados.  

De acordo com objeto estudado, utilizou-se a pesquisa de campo, pois, houve a 

necessidade de “conseguir informações, sobre os fenômenos e relações estabelecidas entre os 

sujeitos. Além disso, permite a [...] observação, [...] coletas de dados e realização de uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p.169, grifo 

nosso). Do ponto de vista procedimental, reitera-se como aspecto metodológico do trabalho, 

um estudo de caso, pois, envolve estudo de um sujeito num campo específico.  

A coleta de dados fora desenvolvida por meio das técnicas observação sistemática 

e entrevista semiestruturada. Durante o período da pesquisa delimitava-se um tempo para 
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observar o desenvolvimento do trabalho psicopedagógico no CEAP e outro para entrevistas 

com a psicopedagoga. A observação sistemática, segundo Marconi e Lakatos (2010), acontece 

mediante ocasiões sob controle de acordo com objetivos pré-estabelecidos a serem 

respondidos. Quanto à entrevista semiestruturada, permite que o pesquisador desenvolva 

novas perguntas de acordo com a situação e geralmente as perguntas são abertas.  

Diante desse esboço desenvolveu-se a pesquisa, levando em consideração os 

objetivos e a proposta inicial; deste modo, a seguir apresentam-se os resultados e análises 

discursivas sobre os mesmos, além do aporte teórico necessário para a compreensão do 

trabalho. 

 

4.1 Estratégias de intervenção psicopedagógico junto ao educando com Síndrome de 

Down. 

 

O campo de abrangência da psicopedagogia4 possibilita que o psicopedagogo atue 

em várias perspectivas, nessa conjectura, o CEAP alicerça suas propostas na abordagem 

clínica da psicopedagogia. Deste modo, buscou-se enfatizar como acontece o processo de 

intervenção com os sujeitos da pesquisa já delineados, acima.  

Para a execução do serviço clínico, o psicopedagogo necessita estar bem 

preparado, munido de suporte teórico e técnico. Deste modo, exercerá função de guia, pois 

este focará na aprendizagem; traçando maneiras para habilitar o educando para a proposta da 

escola ou série frequentada, se for o caso ou necessidade especificada. 

Sobre o papel do psicopedagogo, Sena e Soares (2012), enfatizam que o foco da 

ação psicopedagógica é direcionado à aprendizagem, assim, excluem-se os problemas e a 

tendência natural será potencializar as qualidades e aptidões do educando.  

Para constituir e dar significado à aprendizagem do educando com Síndrome de 

Down, as técnicas psicopedagógicas devem considerar fatores pertinente à anomalia, ao 

educando e às sessões de intervenção, ou seja, traça-se um roteiro de acordo com a 

necessidade de cada indivíduo. 

As técnicas que compõem a intervenção psicopedagógica reforçarão as 

disposições anteriores e também cumprirão função de ativação do aspecto intelecto dos 

indivíduos inseridos no processo psicopedagógico.  

 
4 Área de estudo que tem raízes metodológicas na Pedagogia e na Psicologia. Estuda a construção do 

conhecimento pelos indivíduos.  
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A intervenção psicopedagógica, antes de ser aplicada deve ser planejada, assim 

como todo trabalho. Faz parte da intervenção psicopedagógica, estratégias e 

metodologias próprias para cada caso e para cada pessoa. [...] O psicopedagogo deve 

planejar meios pelos quais ele irá promover a aprendizagem do aluno [...]. 

(BERGAMINI, 2014, p.9) 

 

Diante disso, Maluf (2009) aponta que a intervenção psicopedagógico é eficaz, 

pois, traça um plano de trabalho para ser executado, tendo como pontos, os aspectos 

cognitivos, emocionais e sociais. Além, disso amplia os conceitos para que haja maior 

compreensão e assimilação de conceitos. 

 

3.1.1 Observações a cerca das intervenções  

 

A partir desse subitem serão dispostas as observações sobre as intervenções 

psicopedagógicos junto ao educando com Síndrome de Down. De acordo com o percurso que 

fora adotado, delineou-se em um estudo de caso. Assim, nos parágrafos que se seguem serão 

pontuadas ações referentes a ambos os sujeitos inerentes à pesquisa. 

De acordo Lacerda (2005, p. 123); no campo da psicopedagogia a intervenção 

pode delimitar-se em várias modalidades e possibilidades, dentre elas, a autora aponta as 

seguintes:  

Estratégias que visam à recuperação, por parte das crianças, de conteúdos escolares 

avaliados como deficitários; procedimentos de orientação de estudos (organização, 

disciplinas, etc.), atividades como brincadeiras, jogos; atendimento em consultório 

de crianças com dificuldades de aprendizagem na escola (encaminhamentos feitos 

pela própria escola; [...]. 

 

Desse modo, a psicopedagoga5 do CEAP colocou os seguintes apontamentos 

pertinentes a essa ação:  

A busca pela melhora do educando é prioridade, ou seja, o centro se preocupa em 

recuperar o aluno, seja no aspecto cogitivo ou social. Além disso, buscamos sempre 

atender primeiramente necessidade em adequar o educando a confrontar-se com a 

realidade da escola, a qual está inserida (Informação verbal).  

 

De acordo com as observações e o registro acima, sobre a intervenção no CEAP, 

analisa-se este sob óptica da autora Lacerda (2005), que estabelece que uma das abordagens 

de intervenção nos espaços destinados à prática psicopedagógica é a modalidade de 

recuperação dos conteúdos dados na escola frequentada pelos educandos e com isso despertar 

o gosto pelo hábito de estudar. 

No que diz respeito à preleção anterior da psicopedagoga, a mesma esclarece que 

esse enfoque na recuperação de conteúdos, não se adequa ao perfil do educando com 

 
5 Entrevista Realizada com a Psicopedagoga  
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dificuldades de aprendizagem médias ou severas. Para atender aos educando com essas 

características intelectuais, necessita-se de um plano mais elaborado, pois, se adequarão às 

necessidades, levando em conta o grau das dificuldades intelecto-cognitivo de cada individuo.  

A respeito do posicionamento, quando se questionou a cerca do atendimento ao 

educando com Síndrome de Down, foram apontadas estratégias variadas e essas obedecem a 

aspectos diversos, que são levados em consideração à finalidade da pergunta. 

Primeiramente a psicopedagoga destacou sobre o processo que antecede aos 

atendimentos, pois, para o trabalho dar resultados, a mesma necessita conhecer o universo que 

cerca o indivíduo com Síndrome de Down.  

Antes de recebermos uma criança, temos como procedimento inicial uma ficha de 

sondagem que busca conhecer os seguintes aspectos: identificação dela e da família, 

membros da família, escola, idade, série e escola frequentada, método que fora 

alfabetizado, entre outros pontos. Feitos essas sondagens, que é com a família ou a 

mãe; busca-se conhecer a criança. Com essa, são feitas avaliação pedagógicas de 

níveis escolares distintos, uma referente à sua série e outras duas, indicativas das 

séries anteriores. O segundo passo é mais precisamente com a família, uma vez que 

essa é base da criança e acredita-se e já vivenciamos casos em que a família tinha 

grande parcela no que diz respeito aos comportamentos educacionais dos seus filhos, 

principalmente quando esse filho é uma criança com algum tipo de síndrome ou 

deficiência e, esse passo, importantíssimo é uma entrevista que fica registrada e 

anexa na ficha da criança (Informação verbal) 

De acordo com o relato acima da profissional, nota-se o papel e a importância 

participação familiar nos processos que envolvem o desenvolvimento dos filhos, visto que, 

como fora citado pela psicopedagoga do CEAP, é relevante haver parceria entre os 

profissionais da psicopedagogia e a família, pois esta “como sistema possui uma função 

psicossocial de proteger os seus membros e uma função social de transmitir e favorecer a 

adaptação à cultura existente” (BASSEDAS, et al, 1996, p. 33).   

Mesmo diante da proposição, é importante salientar para que haja um fluxo 

prejudicial na relação excessiva, no tocante a superproteção; deste modo, causando no 

mesmo, aspectos de dependência que abrangerão do campo social ao intelectual.   

Sobre esse ponto a psicopedagogo sugere como primeira ação, a necessidade da 

entrevista com os pais. Para ratificar, tal apontamento, Bassedas et al (1996), diz que 

basicamente os objetivos dessa é para firmar parcerias, obter informações, ver a flexibilidade 

para introdução de novas mudanças no intuito de melhorar a situação da criança.  

Concluídos os processos com a família, o próximo passo da intervenção é o foco 

no aluno.  Essa fase é constituída de duas etapas principais, a entrevista individual com o 

educando e intervenção prática.  Na entrevista, a psicopedagoga do CEAP faz as suas 

conspirações sobre o nível cognitivo e outros aspectos que se relacionam á aprendizagem. 
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Nesse momento é que o profissional tem a oportunidade de avaliar e comparar as informações 

obtidas anteriormente com a família e fazer as correlações necessárias com as respostas 

obtidas por meio do educando.  

Deste, Bessedas et all (1996), diz que as subsídios fornecidos na entrevista e nas 

etapas anteriores com a família, servirão para definir quais aspectos devem ser aprofundados 

durante o processo de intervenção individual, ou seja, serve como uma espécie roteiro prévio 

para a orientação do psicopedagogo.  

Sobre a entrevista individual, a psicopedagoga relata como essa ocorre no CEAP e 

também como é grande a estima e realização antes de começar as intervenções específicas;  

Depois que a família descarrega suas informações achamos necessário ouvir o 

educando. Com a criança com Síndrome de Down que estamos tratando, falo 

conversando! É importante porque ouvir ela assegura a nós a confiança por parte 

dele. A partir dessa confiança estabelecida, vão se abrindo possibilidades de 

conhecê-lo mais. E é importante porque é nessa etapa que confrontamos as 

expectativas, ou seja, tem-se a possibilidade de rever onde estão as possíveis falhas, 

se é da escola, família ou pelo fato dele não aprender devido aos indicativos da 

Síndrome de Down, ou seja, é aí que começam os primeiros delineamentos da 

intervenção. (Informação oral). 

 

Sobre as descrições acima, Bessedas et. al. (1996, p. 86), discorre;  

 O trabalho individualizado [...], permite observar como o aluno se manifesta dentro 

de uma situação comunicativa com um adulto pouco conhecido [...]. Desta forma é 

possível obter um conhecimento mais amplo do aluno e da situação: qual o grau de 

preocupação que ele mostra diante das dificuldades detectadas, quais seus interesses 

[...] (grifo nosso). 

 

Depois que se desenvolve essa fase investigativa; os próximos passos serão de 

ação, e a partir dos subsídios coletados nas entrevistas já citadas; começam as intervenções 

específicas delineadas anteriormente, ou seja, direcionadas às melhoras do educando com 

Síndrome de Down. Foca-se nesse processo, a busca por meios que aos poucos o tire da 

condição de ser paciente da aprendizagem a torná-lo um agente, ativo, construtor de sua 

independência e desenvolvimento intelecto e cognitivo.  

Quando recebemos o educando S6, ele estava cursando o Ensino Fundamental I, veio 

com indicação de sua psicóloga que, por sua vez seguiu uma orientação da escola. 

Porém, ao iniciar os trabalhos com o mesmo, percebi que não era alfabetizado 

completamente, ainda. O fato curioso era que, suas avaliações tinham boas 

referências quantitativas de notas. Sobre as entrevistas que foram feitas, deu para ter 

uma noção de como estaria à condição da aprendizagem do aluno, isso, baseados 

nos diálogos com o mesmo, em que deu para perceber o seu nível de vocabulário. 

Então, o na condição que ele chegou o primeiro passo era alfabetizá-lo. (Informação 

Verbal)  

 
6 Letra fictícia para se Referir ao educando, sujeito desta pesquisa.  
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O psicopedagogo deve ter entre muitas características, um olhar clínico, ou seja, 

habilitar-se e reconhecer as necessidades essenciais para iniciar um processo de intervenção, 

mesmo que as dificuldades relatadas e expostas pela família sejam divergentes à realidade e 

condição do educando.  

Como fase inicial da intervenção, investiga-se a alfabetização, pois esta é o 

primeiro ponto para o desenvolvimento da linguagem e da aprendizagem significativa; a 

compreensão fonológica é consideravelmente importante, visto a partir daí surge formas mais 

elaborada de executar e manter a comunicação. O processo que incide essa tarefa deve 

conciliar os profissionais e a família, pois a aprendizagem deve ser incentivada “e não apenas 

uma instrução formal”, (CUNNINGHAM, 2008, p.272). 

Adotando a premissa citada acima, o trabalho com o educando Síndrome de 

Down, sujeito dessa pesquisa, obedeceu primeiramente ao aspecto relacionado à alfabetização 

do indivíduo.  

Diante disso, destacam-se as estratégias desenvolvidas pelo CEAP, no que se 

referem à alfabetização, ambas relatadas pela psicopedagoga do centro psicopedagógico.   

Como alicerce teórico o CEAP, desenvolve suas práticas educativas baseado no 

Sistema Montessoriano, visando o estabelecimento da independência desde a primeira sessão 

e interação com os profissionais e sujeitos do ambiente. 

A prática psicopedagógica requer e demanda do profissional que o mesmo busque 

meios que favoreçam a aprendizagem desde o primeiro contato com o educando; 

deste modo, o Sistema Montessoriano é favorável, pois, entre seus pilares, trabalha-

se principalmente a independência e autonomia do aluno, incluindo-o nos mais 

diversos campos sociais. (Informação Verbal) 

As sessões com educando aconteciam no turno matutino, pois o mesmo estudava 

no turno inverso. Os atendimentos eram diários, e tinham duração de duas horas. A 

necessidade de acontecer diariamente, fora algo estabelecido entre a família em acordo com a 

psicopedagoga do CEAP, visto que, como já fora citado, haveria a necessidade de alinhá-lo à 

série em que estava, começando pelo trabalho da base, ou seja, retomar a alfabetização. Para 

isso, foram estabelecidas duas etapas e, em ambas foram utilizadas estratégias distintas. 

Na primeira etapa da intervenção, a psicopedagoga utilizara das seguintes técnicas e 

estratégias; visto que primeiramente, a necessidade era fazer com que o educando adquirisse 

competências de leitura e escrita, ou seja, alfabetizá-lo. Assim, destacam-se as seguintes ações 

que fizeram parte da ação psicopedagógica.   

a) Fichas com letras do alfabeto: na ação dessa técnica mostrava a letras, o 

aluno falava qual era. Em seguida, a psicopedagoga trabalhava os sons das letras apresentadas 
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e pedia que os sons fossem repetidos pelo educando, desse modo ambos interagiam de acordo 

com a proposta. Segundo Silva (2002), a interação entre o sujeito e objeto da aprendizagem 

favorece a integração de saberes. Portanto, diante de um individuo que apresenta Síndrome de 

Down, a vivência com materiais concretos é uma experiência de valor significativo no 

processo de alfabetização. 

Essa primeira atividade, de reconhecimento das foi rápida, pois o mesmo já conhecia 

todo o alfabeto, porém, trabalhou-se os sons e a junção fonética de consoantes e 

vogais para formar sílabas; algo que foi feito para desenvolver os primeiros passos 

da leitura. Antes dessa intervenção, o aluno não fazia o reconhecimento dos sons das 

letras na formação de uma sílaba. (Informação verbal) 

b) Bandeja de areia: técnica montessoriana utilizada na educação infantil, e 

adaptada para o educando com Síndrome de Down, pois, auxilia no desenvolvimento da 

coordenação motora fina e no aprimoramento da escrita das letras cursivas.  

 

Assim como, como a leitura, a escrita de S era incompreensível, encontrava-se ainda 

nas garatujas, rabiscos. A bandeja de areia foi uma estratégia de intervenção 

necessária, devido a hipotonia, presente nos indivíduos com Síndrome de Down, isto 

é, uma desordem funcional nos músculos, que os tornam sem tonicidade, 

elasticidade, ou seja, os indivíduos apresentam pouca destreza na hora de pegar o 

manejar os objetos, isso afeta no processo da escrita. Porém, o exercício na bandeja 

de areia possibilitou o desenvolvimento da escrita, pois, a prática constante, fez com 

ele adquirisse o movimento correto dos traçados das letras cursivas. Os resultados 

positivos começaram a aparecer rápido, depois de um mês de trabalho intensivo, 

começava-se a perceber os primeiros pontos positivos dessas técnicas. O educando 

já tinha aprimorado o reconhecimento dos sons das letras e já fazia a leitura de 

palavras dissílabas. (Informação Verbal)  

 

c) Preparação da escrita e trabalho com as permutações: de posse do 

conhecimento dos sons e sensoriamento, o próximo passo fora a preparação da escrita, 

desenvolvido por meios de textos curtos e ditados de palavras, sendo mais frequentes, nestes, 

palavras com duas sílabas.  

Paralelo a esse trabalho, a psicopedagoga desenvolvia o trabalho das permutações 

(ei, ai, ou). “O conhecimento das permutações é essencial no processo da leitura, pois, através 

dessas, o indivíduo consegue fazer distinção de sons e há maior facilidade de entendê-los, é o 

que no chamamos de percepção sonora7” (Informação Verbal).  

As estratégias usadas pela psicopedagoga do CEAP fazem parte do Método 

Montessoriano de educação. A partir dessa metodologia, pode-se adaptar o currículo a aluno 

com necessidades educacionais especiais, como a Síndrome de Down.  

 
7 Segundo  Rvachew, Ohberg, Grawburg e Heyding,( 2003) apud Guedes; GomeZ (2010), a percepção sonora é 

consciência  da fragmentação da fala, ou seja, quando o individuo consegue abstrair o que é falado, 

compreendendo os fonemas, sílabas, etc. 
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Quanto ao trabalho, com o educando, especificamente aqui apresentado, houve a 

necessidade de adaptá-las de acordo carência do mesmo. Para Schwartzan (1999), essa 

adaptação deve ser uma constante, pois, o trabalho ao individuo Síndrome de Down é um 

exercício complexo que exige, entre outros fatores, o respeito à condição e ao ritmo do 

mesmo. 

O trabalho focado na alfabetização, com o educando S, fora intensivo, 

diariamente, já mencionado e durante um mês. Após, esse período, e de acordo, com a 

psicopedagoga, houve a necessidade em partir para a segunda etapa do processo de 

intervenção psicopedagógica.  

Na segunda etapa da intervenção o objetivo voltara-se para a área de matemática. 

Diante das dificuldades apresentadas na assimilação de noções de quantidade e símbolos 

numéricos, fora desenvolvido um trabalho diário pautado nas seguintes técnicas e 

instrumentos: 

d) Jogos pedagógicos, nesses eram utilizados instrumentos da vivência própria do 

educando, como o Dominó e o Banco Imobiliário, que serviram de base inicial para trabalhar 

as somas simples. Quando eram propostas somas mais complexa, envolvendo algarismos 

maiores que uma dezena, fazia-se uso do Material dourado.  

No intervalo entre uma atividade e outra, a psicopedagoga propunha desafios que 

envolvessem a temática do dia, para essa tarefa fazia uso de damas, jogos de xadrez e desafios 

no caderno de apoio. 

As atividades de desafio eram para manter o nível de interesse e concentração do 

educando, assim, todas as vezes que nós fazíamos alguma atividade da rotina 

psicopedagógica; posterior trabalhava um exercício de “descontração”, falo, mas, 

com objetivo também, principalmente o de atenção e concentração, como a dama; 

ou seja, o fim pedagógico deveria ser “ordem e regra” nos atendimentos (Informação 

verbal) 

 

e) Adaptação de atividades da tutoria escolar. O educando pesquisa era 

partícipe do programa de inclusão da escola, a qual frequentava. Este tinha suas atividades 

supervisionadas e acompanhadas por uma tutora. O sistema de tutoria destinava à 

programação antecipada dos conteúdos vistos em sala de aula.  

Essas informações foram repassadas ao CEAP e, de posse dessas informações, a 

psicopedagoga, sob o conhecimento da escola e da família, atribuiu na intervenção tais 

atividades como parte do processo, ou seja, as atividades complementares seguiam o mesmo 

padrão da escolar. Deste modo, quando as atividades chegavam ao centro, que ainda não 

havia passado pela tutora, a psicopedagoga adaptava-as e integrava conceitos mais conceitos, 

inerentes ao campo da psicopedagogia.  
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O atendimento com educando ocorreu ao longo de um semestre e durante esse 

período, além das orientações e técnicas descritas acima, o CEAP, dispunha de sua equipe ao 

atendimento à família do educando e visitas à escola.  

O apoio à família era por meio do atendimento individual com os pais e 

acompanhamento psicológico estabelecido com os parceiros. Essas ações eram preventivas no 

sentido às mudanças e transformações, no que diz respeito à rotina do indivíduo em 

atendimento. Diante disso, ao término das sessões, estabeleceu-se em consenso da família e a 

escola que o educando permaneceria no acompanhamento, mas, somente pedagógico. A nova 

proposta era uma preparação maturacional de conteúdos para a série seguinte, uma vez que o 

educando estava incluso no 5º ano e a série imediata exigiria maior nível de responsabilidade 

e independência.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No trabalho de intervenção psicopedagógica cabe ao psicopedagogo aplicações de 

técnicas com variados instrumentos que atendam a necessidade do educando, focando na 

necessidade específica e levando em conta as particularidades desse indivíduo. Portando, tem-

se aí, uma aplicação destinada à implicação nas dificuldades de aprendizagem. Nessa ação, 

psicopedagogo é peça importante para a formação do educando com dificuldades de 

aprendizagem. Este direcionará na busca à elaboração de um conhecimento mais simplificado 

e com acessibilidade ao educando.  

Hoje é lei, a inclusão de pessoas com dificuldades, síndromes e distúrbios de 

aprendizagem, na escola regular. Mesmo imposta pelo governo às escolas, essa lei, por vezes 

é descumprida ou não funciona na prática como rege a teoria.  

Diante desse quadro, as dificuldades de aprendizagem que figuram no cenário 

educativo, evidenciam-se a cada dia. Diante desse quadro, algumas escolas executam 

programas direcionados à temática; porém, não é uma unanimidade no meio educacional. 

Assim, em vários casos, a família, procura se dirige aos centros especializados, 

independentemente das intervenções feitas ou propostas pelas escolas.  

Nesse sentido, o CEAP, como tal, direcionado ao atendimento ao indivíduo com 

dificuldade de aprendizagem, busca com parcerias a integração à proposta psicopedagógica, 

tendo como referência a lei da inclusão para desenvolver as capacidades dos educandos, como 

resultado, tem-se o caso desposto aqui. A aprendizagem passa a ser significativa, quando o 

educando passa a ser construtor de sua própria história, tomando consciência de suas 
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potencialidades e, cabe ao psicopedagogo despertar o interesse em cada indivíduo que se 

apresenta com dificuldades na aprendizagem. 

Neste artigo foram despostas as vivências e implicações sobre as intervenções 

junto ao indivíduo com Síndrome de Down e as contribuições do psicopedagogo clínico da 

instituição, Centro de Atendimento Pedagógico. 

 

THE PSYCHO WORK IN CEAP: intervention strategies for children with Down 

syndrome. 

 

ABSTRACT 

 

The following work deals with the pedagogical intervention to the student with Down 

Syndrome. Analyze the same, approaches about the syndrome, such as characteristics, risk 

factors and pedagogical approaches based on the right to law school inclusion, which 

reiterates that proposed as a basic civil right, the regular education. It will address as of 

thematic research field, a center specializing in care for students with learning disabilities, 

which inserts the proposed work in this perspective. The paper aims to present the 

development of psych educational intervention with individuals with Down Syndrome; and to 

analyze the acquisition of reading and writing knowledge. In addition, it highlights strategies 

used CEAP with educating that present such syndrome. For this, it was used, according to the 

objectives, qualitative field research and procedural point of view, presents a case study and 

as an instrument to interview with the psycho locus. However, it sought to theoretical 

contribution as authors Cunningham (2008), Bassedas, et al (1996), etc. 

 

Keywords: Down syndrome, Psychology, Intervention. 
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