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Resumo 

Dada importância do assunto em questão, a inclusão de pessoas 

com Síndrome de Down no mercado de trabalho e na educação. Em relação 

ao contexto da inclusão no mercado de trabalho, foram analisadas as leis 

vigentes voltadas à inclusão e como as instituições de ensinam preparam os 

portadores de Síndrome de Down para este mercado competitivo e 

globalizado, apontando a importância de se atualizar e reavaliar os métodos e 

conceitos de ensino para as pessoas com deficiência. 

Ao analisar os números resultantes das entrevistas feitas também foi 

possível enxergar apesar de políticas de inclusão, muitas empresas não 

praticam inclusão, pois a adaptação destes indivíduos nas empresas ainda não 

é tratada de maneiras a realmente inclusivas, hora por falta de conhecimento 

das empresas e também das instituições de ensino, hora por falta de 

capacidade físicas das organizações em recebê-los. 

Cabe às empresas disseminarem o reconhecimento pela igualdade 

de oportunidade partir de iniciativas em cooperação das instituições de ensino, 

empresas e comunidade, para construir uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

Palavra chave: Síndrome de Down, alfabetização, capacitação, marketing, 

benefícios, comunicação, sociedade, conhecimento. 
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Introdução 

A inclusão de pessoas com Síndrome de Down no mercado de 

trabalho e na educação é uma prática cada vez mais frequente em nosso 

país, e a maneira como ela acontece está intimamente relacionada aos 

importantes movimentos sociais e ações políticas. Gradativamente as 

sociedades democráticas vêm divulgando, discutindo e defendendo a inclusão 

das pessoas com deficiências, inclusive das pessoas com Síndrome de Down, 

como direito de todos em relação aos diversos espaços sociais, como por 

exemplo, a inclusão das pessoas portadoras de deficiência no mercado de 

trabalho e na educação. 

No contexto inclusivo a preocupação maior é o processo de 

interação com o meio a inserção destas pessoas (SD) na sociedade, para que 

elas criem vínculos, sua própria identidade e desenvolvam habilidades que só 

se adquire na interação com outras pessoas, ou seja, em sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

Fundamentação Teórico-Técnica   

Neste projeto abordamos a inclusão social de pessoas portadoras da 

síndrome de Down, com teorias e referências de grandes autores e análises 

práticas de pesquisas, entrevistas, trabalhos de campo e métodos de ensino, 

desde a primeira fase da criança até o ensino superior voltado a capacitação 

para mercado de Trabalho benéfico para as empresas e a sociedade. 

1.1- Português  

A língua portuguesa aplicada a um método de alfabetização divertida 

é muito propicio pra esse momento da tecnologia em que estamos vivendo. 

Utilizando o conceito de alfabetização e comunicação com tópicos claros e bem 

explicados conseguimos expandir nossos conhecimentos das diversas 

maneiras existentes para alfabetizar crianças com síndrome de Down. 

1.1.1- Alfabetização e Comunicação 

 Segundo o censo Demográfico, é possível fazer uma estimativa de 

que um para cada 700 ou 1000 nascidos vivos apresenta a síndrome de Down, 

ou seja, uma base de 270 mil pessoas no Brasil teria a SD. 

A Síndrome de Down é caracterizada por Déficit Intelectual. Por 

causa disso, há um atraso nas funções motoras de entretenimento, são 

chamados os jogos sérios (SD). Os JS enfatizam vários aspectos como: 

sociabilidade, atividade física, desenvolvimento da atenção, memória e 

raciocino lógico (dentre outros). Mas esses benefícios tem sido poucos 

explorados nessa população que tanto necessita de estimulo no processo 

ensino-aprendizagem: os Deficientes Intelectuais, esses jogos podem trazer 

vários benefícios nas funções motoras e cognitivas. 

Na deficiência mental o funcionamento intelectual é 
significativamente inferior á média. “O aluno com deficiência 
mental tem dificuldade de construir conhecimento com os 
demais e de demonstrar a sua cognitiva” (Gomes et.al., 2007, 
p16 Apud: Emanuel Henrique Farias; Marcelo da Silva 
Hounsell; Luziane Bombazar Blume; Francine Rohrbache Ott; 
Fernanda Vianna Pinto Cordovil. 2003 p. 317). 
 
As crianças com SD precisam de estimulo para produzirem 
movimentos cada vez mais precisos, pois “todas as crianças 
executam movimentos desastrados e imaturos no começo e 
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vão refinando seus movimentos com prática” (Sácks; Buckley, 
2003, p 135 Apud: Emanuel Henrique Farias; Marcelo da Silva 
Hounsell; Luziane Bombazar Blume; Francine Rohrbache Ott; 
Fernanda Vianna Pinto Cordovil. 2003 p 317). 
 

O Moviletrando tem como público alvo principal as crianças com 

Síndrome de Down e tem como objetivo, dar os primeiros passos no letramento 

dessas crianças. 

Podemos ver que com os JS conseguimos estimular a função 

motora e ensinar uma criança com SD através dos movimentos usando apenas 

um Webcam e alguns jogos. Durante o processo de alfabetização, ou 

letramento, as crianças passam, normalmente, por quatro etapas. A primeira, a 

pré-silábica, onde a criança começa a perceber e reconhecer o formato das 

letras e dos números, conseguindo diferenciá-los. Também consegue 

reproduzir traços parecidos com os do nosso alfabeto.  

Na segunda etapa, chamada silábica, a criança já consegue 

escrever as letras corretamente. Nesta etapa a criança começa a perceber as 

sílabas nas palavras e ainda contar a quantidade de letras e sílabas na palavra. 

Esta etapa também se caracteriza pela relação entre a escrita e seu fonema. 

No desenvolvimento desta etapa a criança começa a ler sílaba por sílaba das 

palavras, assim, a palavra deixa de ser entendida apenas como um desenho. A 

terceira fase, silábico-alfabético, acriança descobre que a sílaba pode ser 

composta por unidades ainda menores. Na quarta fase criança começa a ter 

uma escrita mais regular, e uma percepção fonológica das palavras.  

 Portanto, todo o processo de letramento inicia-se pelo 

desenvolvimento da capacidade de identificar e distinguir os desenhos e 

rabiscos que então, passarão mais tarde a obter um significado sonoro.  

Portanto, prática e movimentos devem ser incluídos em todas as 

atividades possíveis. Vale lembrar que as habilidades motoras e cognitivas de 

uma criança com SD é basicamente atrasada e não comprometida, o que 

sugere benefício de maior estimulação e mais prática, para encurtar esse 

atraso. 
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Jogos Sérios, por sua vez, são uma recente vertente dos jogos 

computacionais definidos como jogos principalmente focados nos aspectos 

educacionais e não no entretenimento. Girard sustenta a ideia de que Jogos 

Sérios não são jogos diferentes, mas, é diferente de jogos, outra categoria de 

aplicações computacionais. Já Marsh (2011) defende que JS são uns 

subconjuntos especiais de jogos de videogame que tem um propósito de 

utilidade.  Mas o que se pode perceber de consenso entre os autores é o fato 

de que um resultado específico e sério se espera desses jogos, não é só laser.  

Espera-se conhecimento, reabilitação, desenvolvimento, movimento, dentre 

outros benefícios.  

 Se não pela efetividade direta do JS pode promover, uma vez que 

esta ainda precisa ser comprovada cientificamente para cada caso, já existem 

evidencias quanto ao aumento do envolvimento e motivação com uso de JS o 

que incorre em treinamentos por longos períodos de tempo e já foram 

sugeridos também para aumentar estes aspectos e também a atenção de 

crianças com déficits de atenção. 
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1.1.2- Desenvolvimento escolar, físico e metal 

A escola tem uma função reguladora e formativa na vida dos alunos, 

ela é, em grande parte, responsável pela passagem do aluno pra o nível social. 

Acima de tudo, a escola tem o dever de ensinar o aluno a trocar ideias, de 

conviver com as diferenças, lidar com as emoções. 

É natural que a escola regular tenha dificuldades para lidar com a 

subjetividade da criança com síndrome de Down. Este fato já aponta e 

demonstra a necessidade de existir um espaço para este fim, que não seja 

clínico e que tenha característica tipicamente educacional. 

“Quando falamos de inclusão, é comum voltarmos nossa 
atenção á escola, sobretudo, á importância de a escola receber 
e garantir a permanência do aluno com necessidades 
educacionais especiais. No entanto, não podemos 
desconsiderar o próprio aluno com necessidades educacionais 
especiais.” (Omote, Oliveira, Baleotti, & Martins, 2005 Apud: 
Laura Kolberg Lipp; Fernanda de Oliveira Martini, 2010, p. 
317).  
 
“No entanto, um fator que pode gerar angústia nas mães é o 
desempenho escolar do filho, uma vez que uma das 
características da síndrome de Down é a deficiência metal.” 
(Fidler, 2005; Motta, 2005 Apud: Laura Kolberg Lipp; Fernanda 
de Oliveira Martini, 2010, p.375). 
 

Crianças com deficiência mental não estão, necessariamente, 

impedidas de aprender. Muitas vezes, elas necessitam de um olhar 

especializado e, principalmente, de alguém que acredite em suas capacidades. 

As mães também mencionam investir no aprendizado e nas potencialidades do 

filho com síndrome de Down, preocupando-se com o desempenho e convívio 

escolar. Para tanto, buscam cursos e outras atividades, pois acreditam que 

certas habilidades do filho com Síndrome de Down possam assim ser 

conquistadas para além da escola e de casa. 

 

“Agora eu quero ver se o boto numa aula de futebol tem aula 
de música, isto aí é muito importante, isto aí eu também penso 
bastante, para ele (...). Até eu estava pensando, agora quando 
eu sair, passar e comprar um microfone, porque ele adora, ele 
liga no som... isto para a linguagem dele é bom né?” (F.47 
anos, filho de sete anos. PP 06 Apud: Laura Kolberg Lipp; 
Fernanda de Oliveira Martini, 2010, p.376). 
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 A construção das expectativas em relação ao desenvolvimento do 

filho é na maioria das vezes, abalada em função do desconhecimento sobre as 

possibilidades de desenvolvimento da criança. Isso porque as mães ainda 

estão muito tomadas por aquilo que está prefixado e preestabelecido 

socialmente para pessoas com síndrome de Down, sem conseguir perceber o 

filho para, além disso. 

Sendo assim, criar expectativas em relação ao futuro do filho 

constitui-se fonte de angustia, em função de temor em relação ás 

impossibilidades apontado no diagnóstico possam se colocar como impasse às 

ideias acalentadas. É necessário que os professores também possam constituir 

expectativas em relação á escolarização do aluno com síndrome de Down, 

olhando-o para além da síndrome. Além disso, a escola deve permanecer 

aberta ao diálogo com a família e com os profissionais de Saúde. 

 Foi realizado um estudo qualidade por meio de entrevistas para 

tentar compreender as dificuldades em relação ao desenvolvimento e 

escolarização de crianças com síndrome de Down, ressaltando a importância 

do apoio da mãe nesse processo de alfabetização. Através desses relatos e 

entrevistas vemos a grande dificuldade das escolas e da sociedade em incluir 

os SD, e pode-se perceber a preocupação das mães em como será o futuro em 

relação ao desenvolvimento físico, motor das crianças. Elas também pensam 

em como vai ser essa fase adulta na vida social, escolar e sentimental. 

Podemos ver a importância de uma equipe especializada que possa realizar 

um acompanhamento não só para as crianças, mas também para as mães. 
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1.2- Matemática 

Método utilizado para contribuir com a inclusão dos alunos com (SD) 

nas aulas de matemática. Metodologia de ensino matemático especifica voltada 

para a aprendizagem dos alunos com síndrome de Down, levando em 

consideração, suas características, causas e dificuldades. 

A educação inclusiva é um direito garantido por lei, a Construção 

Federal de 1988, nos artigos 205 a 208, garantem o acesso a todas as crianças 

e adolescentes ao ensino regular, sem nenhuma exceção. 

1.2.1- Educação matemática com barras de cuisenaire 

  A educação inclusiva é um direito garantido por lei, a Constituição 

Federal de 1988, nos artigos 205 a 208, garantem a igualdade e o acesso a 

todas as crianças e adolescentes ao ensino regular, sem nenhuma exceção. 

Outras leis da educação inclusiva foram sendo sancionada no Brasil, a mais 

recente é a Lei nº13, 146, de 06 de julho de 2015, no seu Art.27 diz que: ´´A 

educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda vida 

[...]``. 

  Com base no que diz a Constituição Federal de 1988, o artigo 

objetiva-se, para colaborar neste processo, refletir acerca de uma educação 

matemática inclusiva com enfoque para alunos com Síndrome de Down (SD), 

escopo deste trabalho. Além de refletir sobre os métodos específicos de 

ensino, conhecimento sobre as especialidades desta síndrome, suas 

características, causas e dificuldades. 

     Através desta reflexão, fica mais fácil o entendimento deste 

distúrbio genético caracterizado por uma alteração genética.  E através deste 

conhecimento criar novos mecanismos de ensino aprendizagem voltado para 

estas pessoas, observadas as características e dificuldades da pessoa (SD), 

amplia o nosso conhecimento e nos encoraja a criar novos projetos 

relacionados para que cada dia estas barreiras sejam menores. 

    A Síndrome de Down (SD) é um distúrbio genético caracterizado 

por uma alteração na divisão cromossômica, a presença de um cromossomo 
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21 adicional em todas as células do indivíduo. O nome dado a este distúrbio é 

a trisso mia 21, a razão disso é porque as pessoas com SD recebem 47 

cromossomos, tendo um cromossomo extra ligado ao par 21. A Síndrome de 

down recebeu este nome do cientista Langdon Down que foi o primeiro a 

estudar esta síndrome a partir do século XIX. 

      É importante destacar que a SD não possui graus estabelecidos 

como grave, moderado e leve, mas sim existem tipos da síndrome, tais como a 

trissomia já mencionada, o mosaicismo e a translocação gênica. As diferenças 

se dão pelas características físicas, dentre elas estão: baixa estatura; 

branquicefalia(crânio mais largo que comprido); face achatada e arredondada; 

pescoço curto e excesso de pele atrás dele; língua protusa; nariz pequeno; 

olhos amendoados; pálpebras estreitas; orelhas pequenas e canais de ouvidos 

pequenos; uma única prega nas palmas das mãos; músculos hipotônicos. 

    Para a inclusão do aluno com deficiência em sala de aula, não se 

pode, no entanto, abordá-lo igualmente se faria com os outros alunos. No caso 

da Síndrome de Down, devem ser tomados alguns cuidados, como falar de 

forma clara e descritiva, evitar o excesso de palavras, buscar narrar ações e 

situações que eles possam compreender e processar informações. Esses 

cuidados são muito importantes para a evolução de aprendizado das crianças 

SD. O estímulo para esses alunos é um pontapé inicial para a concentração e 

atenção para que a partir desse momento possam ter mais interesse nos 

conteúdos e facilite-se a processo de ensino e aprendizagem. 

Conforme Yokoyama (2014, p.24) ´´Há evidencias que as 
pessoas com Síndrome de Down têm uma deficiência na 
memória de curto prazo. Para diminuir o déficit de atenção e 
assimilação na memória, é necessário trabalhar os conceitos 
matemáticos com materiais manipuláveis e jogos, uma maneira 
de combinar a aprendizagem com diversão. Para tanto, é 
indispensável o material concreto, pois o aluno manuseando e 
tocando o material aumenta a concentração e desperta o 
interesse, facilitando o entendimento dos conteúdos (GOMES, 

2011 Apud: DESIDERIO, Evelin Aparecida Gomes; 2016, p 
3). 

Vygotsky define em seus trabalhos o conceito de mediação, nele 

encontram-se dois elementos importantes, os instrumentos e os signos. De 

acordo com Berni (2006, p. 7) o conceito de mediação é definido como ´´o 
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processo que caracteriza a relação do homem com o mundo e com outros 

homens``. Conforme Vigotsky (1998) os instrumentos são os materiais 

utilizados para se desenvolver a atividade mediada e os signos são os usos de 

meios artificiais, ou seja, os instrumentos psicológicos. 

   Trata-se de uma pesquisa exploratória de caráter qualitativa 

quanto ao paradigma descritivo baseado nos preceitos do Designer 

Experiments. De acordo com Karrer (2006, p. 197) o ´´Design Experiment é 

considerado como método científico de investigação quando a ênfase está na 

análise do pesquisador a respeito do pensamento matemático dos estudantes 

e das modificações desses pensamentos``. 

 Essa metodologia foi escolhida pelo fato de ter como objetivo a 

compreensão e a análise dos processos de aprendizagem matemática com 

ênfase nos significados construídos e em suas modificações, considerando 

também o ambiente de interação (alunos, noções matemáticas, meio físico e 

sociocultural). Para aplicarmos a metodologia de ensino em foco neste 

trabalho, foi investigada a conceitualização de área por meio da utilização do 

matéria ‘barras de Cuisenaire``. Para isso, foram criados e aplicadas atividades 

de área para um aluno diagnosticado com SD na dinâmica metodológica 

Designe Experiment. 

    A aplicação das atividades foi dividida em duas sessões de 

atividades. Durante esses encontros foi realizada a filmagem para análise dos 

momentos de aprendizagem e uma entrevista para coleta de dados. O 

presente estudo realizou-se em uma escola do ensino regular do ensino 

fundamental II da cidade de Campos do Jordão, que recebe alunos com 

deficiência. Como sujeito de pesquisa optou por trabalhar com uma aluna 

dessa escola que apresenta Síndrome de Down. Essa escola tem uma 

psicopedagoga que acompanha a aluna Laura uma vez por semana, para 

realizar diferentes atividades, que auxiliam no processo de ensino e 

aprendizagem da aluna. 

O material escolhido para a aplicação das atividades são as barras 

de Cuisenaire, que foram criadas pelo professor belga George Cuisenaire Hotel 

(1891-1980). Confeccionadas com réguas de madeira em 10 tamanhos 



14 
 

 
 

diferentes, relacionavam os números do 1 ao 10, cada uma com sua respectiva 

cor, assim surgiu à escola de Cuisenaire. Com este método podem ser 

explorados os conceitos matemáticos: introdução dos numerais, operações 

básicas e introdução do cálculo de medidas de superfície (figuras planas). As 

atividades criadas com esse material foram pensadas nas ideias de Vygotsky, 

o material como instrumento e a linguagem, intervenção das professoras como 

signos. Ficou evidente que a interação com o meio, e com materiais concretos 

facilitam o processo ensino aprendizagem para pessoas SD, além de 

desenvolver outras habilidades relacionadas. 
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1.2.2- A Preocupação com a igualdade de oportunidades 

  Este trabalho está focado no tema “A inclusão da criança com 

Síndrome de Down no ensino regular”, pois se entende que o portador da 

Síndrome de Down é capaz de compreender suas limitações e conviver com 

suas dificuldades. A criança com necessidades especiais, em nosso caso o 

portador de Síndrome de Down, que é uma anomalia genética, tem suas 

características próprias, seu processo de desenvolvimento é lento, mas se feito 

com carinho e atenção poderemos ter resultados fantásticos. Como todo ser 

humano dito “normal”, o portador da Síndrome de Down também tem suas 

diferenças e necessidades que em pouco tempo podem ser identificadas e 

atendidas, pelo menos em parte. Quando pensamos ou falamos em 

deficiências não podemos rotular esses indivíduos, porém, na maioria das 

vezes é o que acontece, isto porque a população de modo geral ainda sofre 

com a falta de informação. 

      Hoje já encontramos escolas de ensino regular que atendem 

indivíduos portadores de alguma deficiência, sejam elas escolas municipais, 

estaduais ou particulares, mas também encontramos professores com muitas 

dúvidas e com dificuldades de realizar o seu trabalho de forma adequada. 

      Não podemos negar que mesmo depois de tantos avanços, 

debates e demais eventos e leis que favorecem e discutem este assunto, ainda 

falta estrutura adequada, principalmente nas redes públicas de ensino. Falta 

investimento na formação dos profissionais da área.  As autoridades 

responsáveis não dão a atenção devida a este assunto, embora seja um 

assunto bastante discutido ainda vemos bastante teoria e pouca prática. 

Precisa-se de investimento na capacitação dos profissionais. 

Há muito que o homem se distingue de tudo mais no mundo pela 

palavra e pela ação. É fundamental, pois, a compreensão de que a inclusão e a 

integração de qualquer cidadão com necessidades especiais ou não são 

condicionadas pelo seu contexto de vida, ou seja, dependem das condições 

sociais, econômicas e culturais da família, da escola e da sociedade. Segundo 

Mazzotta. 
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O objetivo deste artigo é mostrar que o processo de inclusão 

necessita de muitos ajustes para que possa demonstrar uma evolução da 

cultura ocidental, defendendo que nenhuma criança deve ser separada das 

outras por apresentar alguma diferença ou necessidade especial. Além disso, 

esta integração assume a vantagem de existir interação entre crianças, 

procurando um desenvolvimento conjunto, com igualdade de oportunidades 

para todos e respeito à diversidade humana e cultural. 

Na antiguidade não existia nenhum respeito pelo cidadão portador 

de necessidades especiais, ao contrário, eram tratados como total descaso e 

abandono, independente de sua deficiência, sendo ela física ou mental. Esses 

indivíduos viviam em condições subumanas, o que naturalmente os levavam ao 

abandono. Não existia nenhuma preocupação com a integração desses seres 

humanos. Segundo (BUSCAGLIA, 1993 apud GORDON, 1974, p. 21): É a 

sociedade que cria os incapazes. Enquanto a maior parte das deficiências é o                                             

produto do nascimento e de acidentes, o impacto debilitante na vida das 

pessoas frequentemente não é resultado tanto da “deficiência” quanto da forma 

como os outros definem ou tratam os indivíduos. Encarceramos centenas de 

milhares de pessoas com necessidades especiais em instituições de custodia. 

Mesmo aqueles afortunados o bastante para receber serviços na comunidade 

em geral encontram-se em ambiente segregados [...].  

       Há muito que o homem se distingue de tudo mais no mundo 

pela palavra e pela ação. É fundamental, pois, a compreensão de que a 

inclusão e a integração de qualquer cidadão com necessidades especiais ou 

não são condicionadas pelo seu contexto de vida, ou seja, dependem das 

condições sociais, econômicas e culturais da família, da escola e da 

sociedade. Segundo Mazzotta (2005), buscando na história da educação 

informações sobre o atendimento educacional das pessoas com deficiências, 

pode-se constatar que, até o século XVIII, as noções a respeito da 

deficiência eram basicamente ligadas a misticismo e ocultismo, não havendo 

base científica para o desenvolvimento de noções realísticas.  

     O conceito das diferenças individuais não era compreendido ou 

avaliado. A falta de conhecimento sobre as deficiências em muito contribuiu 
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para que as pessoas com deficiências fossem marginalizadas e ignoradas. A 

própria religião, com toda sua força cultural, ao colocar o homem como 

"imagem e semelhança de Deus", ser perfeito, inculcava a ideia da condição 

humana como incluindo perfeição física e mental. E, não sendo "parecidos 

com Deus", os portadores de deficiências (ou imperfeições) eram postos à 

margem da condição humana (MAZZOTA, 2005, p. 16). 

        A Síndrome de Down é relativamente frequente, estima-se 

que nascem no Brasil por ano oito mil crianças e que existem, entre crianças 

e adultos, mais de 100 mil brasileiros com Síndrome de Down, conforme 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais. 

        Hoje pessoas com Síndrome de Down têm apresentado 

avanços impressionantes e rompido muitas barreiras. Em todo o mundo, e 

também aqui no Brasil há pessoas com Síndrome de Down estudando, 

trabalhando, vivendo sozinhas, se casando e até chegando à universidade. A 

melhor forma de combater o preconceito é através da informação e da 

inclusão de TODAS as pessoas, na família, na escola, no mercado de 

trabalho e na comunidade. 

     O professor como elemento mediador do processo ensino-

aprendizagem é parte fundamental para a reformulação de um novo projeto 

pedagógico que atenda as diferenças individuais de casa um.  

      Diante de toda essa problemática percebemos o quanto é 

importante o atendimento especializado para os portadores de Síndrome de 

Down, pois só através de uma educação significativa estas crianças vão 

superar as dificuldades que vão surgindo. São capazes de realizar as 

atividades propostas, porém necessitam de alguns cuidados especiais como: 

atenção na área da saúde, o amor da família. O empenho e o carinho da 

família representam o primeiro passo para inclusão de uma pessoa portadora 

de necessidades especiais. Sem o apoio da família não há autoestima e sem 

autoestima os obstáculos podem parecer insuportáveis.  

      É necessário que pais, educadores e profissionais empenhem-

se para realizar um trabalho que atenda as necessidades destes educandos, 
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objetivando melhorar suas necessidades e potencialidades, ajudando-os a 

expandir seus horizontes. 

      A educação inclusiva vem se fortalecendo dentro de um ensino 

regular que pensa na melhoria da escolarização em todo o mundo. A prática 

da inclusão não tem caminhos prontos, ela ocorre a partir da desconstrução 

das práticas excludentes.  

   A inclusão é uma ação humana e necessita de ações 

humanizados de toda a sociedade para sua efetivação. 

Educação integrada promove proposta satisfatória e objetivo de 

desenvolver habilidade de comunicação com os outros membros da 

comunidade. É também a educação que deve privilegiar o portador de 

necessidades especiais enquanto crianças ou adolescentes, mesmo em suas 

dificuldades, que devem ser educadas de maneira mais autônoma possível e 

com a máxima participação de todos os campos. 

     As escolas normais ou regulares devem aumentar as suas 

capacidades para identificarem e integrarem as crianças com Síndrome de 

Down. O sistema de ensino tem de dar lugar à qualidade de ensino. Os 

programas mais integrados e individualizados não são um luxo, são 

necessidades do movimento de integração. 

      Na escola, deve-se defender a inclusão das crianças 

portadoras de necessidades especiais, e se entregar nesse ideal não como 

uma opção, mas como única saída para fazer valer os direitos constitucionais 

de todo cidadão, e como única saída contra a exclusão. Cada indivíduo é 

único e diferente, e por essas diferenciações se manifestam conforme suas 

experiências e aprendizagem. 

     Não podemos inserir a criança na escola regular sem um 

acompanhamento. A criança ainda não tem preconceitos. Se a escola mostra 

que a sociedade é formada por pessoas diferentes, a criança acaba se 

tornando um cidadão mais consciente. 
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      A inclusão deve ser vista através e um projeto coletivo, onde a 

escola tem que repensar sua prática a partir de relações dialógicas, 

envolvendo educadores, família e comunidade.  

   A presença da diferença em sala de aula enriquece o 

conhecimento das outras crianças e do professor, possibilitando a troca de 

experiências, permitindo ao portador de necessidades especiais que o seu 

desenvolvimento seja mais adequado e significativo. 

     A classe deverá ser informada, além dos pais dos outros 

alunos, sobre o processo de inclusão, para que todos se sintam confortáveis, 

seguros, confiantes e realistas diante das novas possibilidades que irão 

surgir. 

     A ideia é que sejam promovidos encontros, seminários e 

palestras que visam gerar uma consciência crítica e cooperativa de todos os 

envolvidos no cotidiano escolar, envolvendo todos em uma única realidade, 

que é a inclusão. 

      No momento existe uma grande preocupação no meio 

educacional, pois se evidencia certa carência em relação a especialistas, 

pessoas que se sintam capazes de realizar o trabalho de inclusão, pois só 

assim a criança portadora de Síndrome de Down terá uma aprendizagem 

real e será respeitada como ser humano. 

     O nosso trabalho pela inclusão nas escolas é uma pequena 

parte, um exemplo do que pode ser feito a fim de resgatar a alegria e a 

valorização do individuo portador de necessidades especiais, como uma 

pessoa que têm direitos. 

     Ele existe, sente, pensa e cria desta base nasce à necessidade 

de conferir-lhe as mesmas condições de realização e de aprendizado 

sociocultural, independente das limitações ou dificuldades que o ser humano 

manifesta.  

     Com todas estas discursões objetiva-se proporcionar a reflexão 

e novas práticas sobre a educação do aluno portador de Síndrome de Down, 
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sua inclusão na vida escolar, família e sociedade. Para os pais, representa 

uma oportunidade de crescimento intelectual e social como ser humano. E 

para o educador um desafio a ser vencido. 
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1.3- Teorias Gerais da Administração 

A análise das politicas de educação profissional para as pessoas 

com deficiência em vigor no Brasil nos permite concluir que as ações e 

propostas elaboradas ainda não são suficientes para garantir a formação 

profissional. 

Este estudo teve como objetivo conhecer o processo de inclusão de 

pessoas com síndrome de Down (SD) no mercado de trabalho, identificar as 

atividades laborais nas quais atuam e os aspectos que facilitam ou dificultam o 

processo de inclusão. 

1.3.1- Preparação por instituições especializadas 

O Presente estudo é resultado de uma pesquisa de mestrado sobre 

educação profissional de pessoas com deficiência e/ou necessidades 

educacionais específicos no Brasil. O foco da pesquisa concentra-se na 

relação entre educação e empregabilidade. O objetivo é discutir como estão 

sendo construídos os caminhos para a inclusão social deste grupo de 

indivíduos a partir da formação profissional. Para este trabalho, apresentamos 

uma breve trajetória da educação profissional de pessoas com deficiência e a 

legislação nessa área, refletindo sobre o percurso formativo destas e as 

barreiras que ainda existe em relação ao nosso acesso ao mercado de trabalho 

destas pessoas ainda são insuficientes, tais politicas ainda não foram capazes 

de oportunizar o pleno acesso e permanência desses alunos nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino, incluindo a formação profissional.  

A participação desses grupos na vida produtiva ainda se encontra 

muito frágil, indicando ser imprescindível uma maior fiscalização pelos 

organismos governamentais sobre o cumprimento das leis, bem como maiores 

investimentos na formação profissional. A análise das politicas de educação 

profissional para as pessoas com deficiência em vigor no Brasil nos permite 

concluir que as ações e propostas elaboradas ainda não são suficientes para 

garantir o processo sistemático de formação profissional numa perspectiva de 

educação que articule cultura, conhecimento, tecnologia e trabalho com 

condição de garantia da cidadania e vida autônoma produtiva. 
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 A ampliação de vínculos com outros equipamentos de formação e 

com as empresas foi considerada uma estratégia para melhorar a qualificação 

para o mercado de trabalho e ampliar as oportunidades de inclusão de pessoa 

com Síndrome de Down. Convênios com instituições profissionalizantes com 

SENAI, CEPROCAMP e SORRI-CAMPINAS possibilitou a ampliação da 

inclusão dos usuários no trabalho, adequação e certificação dos cursos 

oferecidos, além da criação de parcerias de estágios nas empresas visando à 

formação e posterior contratação no mercado de trabalho. 

Porém os estágios nestes locais não garantiam necessariamente a 

contratação dos portadores de Down, uma vez que eles se deparavam com um 

mercado extremamente competitivo e com exigências impostas pelas 

empresas, acima de suas habilidades e conhecimentos. Esta situação era 

reforçada pela própria família que achavam que o estágio já era suficiente ao 

invés de uma real inclusão no mercado de trabalho. 

As principais dificuldades mencionadas pelos Profissionais para 

inclusão de portadores seria o próprio estigma em relação a suas deficiências, 

que fica mais evidente no caso da deficiência intelectual. Além disso, o pouco 

conhecimento das empresas sobre legislação, bem como desinformação sobre 

o potencial e capacidade desta população, impossibilitando para aprenderem e 

assumirem atividades de trabalho. 

Essa situação exigiu das instituições especializadas o 

desenvolvimento de estratégias que viabilizassem gerar programas adequados 

para a inclusão de pessoas com Síndrome de Down trocando informações 

entre empresas e instituições, esclarecimentos e palestras temáticas e do 

acompanhamento das atividades no próprio ambiente de trabalho. 

Os portadores de Down que não eram absorvidos pelo mercado de 

trabalho, a eles eram oferecidos cursos, visando à inclusão na forma de 

trabalho autônomo, por meio de cooperativas sociais e grupos de geração de 

renda, ou a intervenção das instituições da equipe de profissionais junto aos 

usuários nas empresas. 



23 
 

 
 

Verificou-se a importância de uma melhor preparação e qualificação 

de profissional das pessoas com deficiência, da inserção escolar desde a 

infância e do oferecimento de atividades que contribuíssem para o 

desempenho de diferentes papéis sociais e corporativos. 
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1.3.2- Inclusão no mercado de trabalho 

     Historicamente as pessoas com deficiência foram segregadas e 

excluídas do mercado de trabalho. A inserção das pessoas com deficiências no 

contexto de trabalho é recente e alcança gradativo destaque no contexto 

brasileiro após a criação da Lei nº 8213/ 1991. Todavia, os tipos de deficiências 

são diversos, assim como as sequencias que essas acarretam para o 

indivíduo. Na perspectiva organizacional, a inclusão de pessoas com 

deficiência no contexto laboral apresenta algumas dificuldades, e percebe-se o 

agravamento da percepção de dificuldade quando se trata de pessoas com 

deficiência intelectual, como é a síndrome de Down (SD), cujos portadores não 

raramente são considerados incapazes para o trabalho e preteridos nos 

processos de contratação. 

     Após a criação da Lei de Cotas de nº 8213/1991. Ao estabelecer 

a obrigatoriedade para as empresas no cumprimento da porcentagem ou cota 

determinada de pessoas com deficiência em relação ao total de empregados, 

percebem-se paradoxos, polêmicas e distintas abordagens de análise. 

     Observa-se que as nomenclaturas utilizadas para designar o 

tema mostram-se variadas, sendo algumas consideradas mais e outras menos 

estigmatizastes. Neste sentido, nota-se uma tendência evolutiva na utilização 

dessas. Segundo Lorentz (2006), as mudanças que procedem no emprego das 

nomenclaturas têm respaldo no âmbito jurídico nacional e internacional 

(Organização Internacional do Trabalho – OIT, etc.), tais como: pessoas com 

necessidades especiais, portadores de deficiência, notadamente a semântica 

“incapaz” e outras. 

      A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

apresenta dificuldades e especificidades que requerem aprofundamento em 

termos de pesquisas e estudos. Todavia não é possível agrupar as pessoas 

deficientes em um único grupo caracterizado por particularidades específicas. 

As deficiências são diversas, assim como suas graduações e as respectivas 

consequências para o indivíduo. Em uma classificação ampla e atual, podem-

se distinguir diferentes grupos de deficiências, sejam essas com impedimentos 

de natureza física, intelectual ou sensorial. 
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      A “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, 

aprovada pela ONU, em 6/dez./2006, pela Resolução nº. A/61/611, e aprovada 

pelo Brasil, por meio do Dec. Legislativo nº. 186, de 9/7/2008 e, 

posteriormente, pelo Dec. Presidencial nº. 6494, de 25/08/2009, conceituaram 

as pessoas com deficiência ( “pessoas portadoras de deficiência”). A referida 

convenção em seu art.1º estabelece que: “pessoas com deficiência são 

aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os 

quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas”. 

 A deficiência com impedimento de natureza física pode ser 

classificada pela alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se na forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia ou outras. As deficiências com impedimento de natureza 

sensorial referem-se às deficiências auditivas e visuais. Já a deficiência com 

impedimento de natureza intelectual é caracterizada pelo funcionamento 

intelectual significantemente inferior à média, manifestado antes de 18 anos e 

limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais 

como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos 

recursos da comunidade, trabalho, dentre outras. A Síndrome de Down (SD) 

caracteriza-se como deficiência com impedimento de natureza intelectual. 

     Se o processo de inclusão de pessoas com deficiências é algo 

relativamente novo no contexto de trabalho brasileiro e requer estudos, é 

importante salientar que nesse universo a inclusão de pessoas com 

deficiências de natureza intelectual apresenta agravamentos que tendem a ser 

preteridos nas organizações. 

     Evidencia-se, assim, a preocupação e a necessidade futura de 

incluí-los no mercado de trabalho. Diante disso, surgem questionamentos tais 

como: De que maneira podem ser proporcionadas oportunidades de trabalho 

para essas pessoas? Como ocorre o processo de inserção de pessoas com SD 

no contexto de trabalho? Como essas pessoas desenvolvem suas atividades 
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profissionais? Quais as dificuldades nesse processo? Existem facilitadores na 

inclusão de pessoas com SD? 

Assim, este artigo tem como objetivo geral conhecer o processo de 

inserção de pessoas com SD no mercado de trabalho a partir da lei de cotas 

que foi constituída em nosso país. Tem como objetivos específicos identificar 

pelo menos uma organização que optou pela inclusão de pessoas com 

Síndrome de Down; identificar os tipos de trabalho oportunizados para pessoas 

com SD; analisar como são realizadas a inclusão e a integração de pessoas 

com SD nas organizações; e analisar, na perspectiva das organizações, 

aspectos facilitadores e dificultados na contratação e integração de pessoas 

com SD.  

      Após a introdução, discorre-se na sequência sobre a Síndrome 

de Down e o processo de desenvolvimento do indivíduo, visando esclarecer 

especificidades desse tipo de deficiência de natureza intelectual. O terceiro 

tópico tem como foco as relações familiares, ou seja, busca-se compreender o 

modelo nuclear, monoparentais, das pessoas com SD. O quarto tópico trata da 

inserção das Pcds (que inclui as pessoas com SD) no mercado de trabalho, 

abordando aspectos referentes à importância do trabalho, à legislação e às 

dificuldades e particularidades que envolvem a inserção dessas pessoas nas 

organizações. No quinto tópico, é apresentada a metodologia de pesquisa 

utilizada neste artigo, que consiste em um estudo de caso cujo método foi o da 

abordagem qualitativa. A última seção traz as considerações finais e as 

contribuições desta pesquisa para a sociedade.  

        Para Moreira ET al. (2011), complexo e polêmico, o tema 

diversidade encontra-se em destaque no campo da gestão, e várias empresas 

divulgam ações ressaltando a importância do incentivo de tal prática. Todavia, 

é preciso analisar a congruência entre os discursos e as práticas existentes. 

Diversidade “engloba as chamadas “minorias” não em termos numéricos, mas 

em termos do exercício do poder. Compõem as minorias os negros, pessoas 

com deficiência, mulheres, indígenas e outros” (MOREIRA ET al., 2011, p.2). 

Segundo Thomas Jr. (1996), diversidade inclui compreender as diferenças e 

também as semelhanças simultaneamente. Para esse autor, diversidade 
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refere-se à mistura coletiva de pessoas ou indivíduos, que podem ser 

categorizados por múltiplas dimensões.  

       De acordo com o Instituto Ethos (2000), a inclusão social é a 

palavra-chave a nortear todo o sistema de proteção institucional da pessoa 

com deficiência no Brasil. No caso da SD, implica a ideia de que há um débito 

social secular a ser resgatado com essas pessoas. Também cabe ressaltar que 

ainda prevalece a existência de obstáculos físicos e culturais, compartilhados 

pela sociedade, que excluem essa minoria do acesso a direitos fundamentais 

básicos. É preciso, portanto, promover uma mudança na mentalidade de toda a 

sociedade e empreenderes, esforços, tanto públicos como privados, para a 

realização da inclusão social. 

       De acordo com Carvalho (2010), a inclusão é uma atitude, uma 

convicção e não ações isoladas ou combinadas. Assim, inclusão significa 

aceitação, consideração e estima por pessoas que pertencem a grupos 

distintos. A atitude de inclusão relaciona-se, portanto, à consciência e valores 

do indivíduo e da sociedade em geral. Segundo Sassaki apud Carvalho (2010), 

o trajeto percorrido e ainda a percorrer para se chegar a um processo de 

efetiva inclusão é longo e composto de quatro distintas fases: a exclusão, na 

qual os Pcds sofrem algum tipo de tratamento com desleixo e descuido; a 

segregação, quando passam a ser atendidos em grandes instituições, mas 

ainda permanecem separados do convívio social; a integração, caracterizada 

pelo encaminhamento de pessoas com menor grau de deficiência às escolas 

comuns e ficam ali até conseguir acompanhar as aulas; e a inclusão 

propriamente dita, que corresponde à entrada dessas pessoas no mercado de 

trabalho. É nessa fase que se observa o surgimento da empresa inclusiva, que 

assegura condições para o desempenho profissional das Pcds. 

     Incluir pessoas com deficiência no quadro de funcionários pode 

trazer uma série de vantagens às empresas, tanto do ponto de vista funcional 

quanto em relação à imagem da empresa perante a sociedade (INSTITUTO 

ETHOS, 2000). Segundo Batista (2004), a partir da década de 80, surge no 

nosso país às denominadas práticas de responsabilidade social, ou empresas 

socialmente responsáveis. Nesse escopo, a diversidade (e inclusão das Pcds) 
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passa a fazer parte das políticas empresariais. Todavia, essa autora alerta para 

as distintas facetas da responsabilidade social corporativa. Essas facetas 

podem representar apenas estratégia de marketing que, ao projetar no 

mercado uma imagem empresarial idealizada, agrega valor ao seu produto e 

conquista parcela de consumidores que valorizam tais ações. Entretanto, 

podem representar real possibilidade de inclusão: “Todos querem e necessitam 

ser reconhecidos”. 

      A inclusão requer um ambiente acolhedor e propício à execução 

das funções executadas pelas pessoas com SD e o seu desenvolvimento no 

trabalho. Além disso, demanda que tanto os gestores como demais 

funcionários tenham consciência das capacidades profissionais da pessoa com 

SD, e para tal, é preciso conhecer as especificidades dessas pessoas. A 

inclusão requer um ambiente acolhedor e propício à execução das funções 

executadas pelas pessoas com SD e o seu desenvolvimento no trabalho. Além 

disso, demanda que tanto os gestores como demais funcionários tenham 

consciência das capacidades profissionais da pessoa com SD, e para tal, é 

preciso conhecer as especificidades dessas pessoas. Ainda vemos a 

necessidade de debate sobre esta inclusão para que isso ocorra da forma 

correta, e para que seja valido o direito de inclusão das pessoas com Síndrome 

de Down no mercado de trabalho. 
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1.4- Metodologia de Trabalho Cientifico 

Inclusão escolar é acolher todas as pessoas, sem exceção, no 

sistema de ensino, independente de cor, classe social e condições físicas e 

psicológicas. Artigo cientifico parte de uma de publicação com autoria 

declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnica, processos e 

resultados nas diversas áreas do conhecimento. 

1.4.1- Inclusão escolar  

 A pesquisa propôs-se a, dentro da produção de um quadro 

avaliativo da experiência de inclusão escolar no município de Marabá, analisar 

as falas dos professores, coletadas em entrevistas, não estruturadas. Em tal 

analise atentou-se se para a descrição que eles fazem de si mesmo e de sua 

atuação, um lugar do outro, os sentimentos e em relação ao processo de 

inclusão, as compreensões de deficiências, normalidades de inclusão, assim 

como as expectativas com relação à aprendizagem e ao desenvolvimento dos 

alunos, tais agrupamento de sentindo foram analisados e inter-relações 

buscando evidenciar as estratégias e os modos de operar os discursos. Os 

quais evidenciam, dissimulam ou ocultam temáticas e questões envolvidas no 

debate.   

Quando a ideia de inclusão é descrita como um produto, algo 

acabado surge mais uma questão de compreensão, algo no campo das 

idealizações. Nas falas mostram claramente que até hoje a inclusão 

realment5e não bem vivenciada e nem aceita na sociedade. Infelizmente a 

maioria não entendeu realmente o que é inclusão. 

No decorrer deste artigo, pude concluir que a Inclusão da Pessoa 

com Deficiência na Escola Regular é um processo que exige respeito, 

dedicação e compreensão ao próximo, tanto das instituições de ensino, quanto 

as pessoas que recebem este aluno, aceitando as diferenças de cada um. 

É preciso que, antes de tudo o próprio aluno com deficiência se 

aceite dentro de seus limites para que seja incluído na sociedade. A nova 

Política de Educação Inclusiva enquanto política pública tem sustentado novas 

propostas no campo da Educação Especial, no que diz respeito à formação dos 
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profissionais para atuarem na área, organização dos serviços e as 

características dos alunos que compõe este universo. 

É possível observar ações desenvolvidas pela Secretaria de 

Educação Especial do Ministério da Educação com o objetivo de consolidar a 

Educação Inclusiva nas políticas Nacionais. A atuação do professor e a forma 

de ministrar suas aulas devem ser analisadas com mais rigor, ou seja, ele não 

deve se prender a metodologias prontas. 

Sabemos que educar uma criança com necessidades educativas 

especiais é uma experiência nova para o professor e também um desafio. Para 

ensinar a turma toda se parte do pressuposto que todo educando pode 

aprender, porém, nos métodos e no jeito que lhe são apropriados, portanto é 

essencial que todo professor nutra uma elevada expectativa pelo aluno. 

O sucesso da aprendizagem está em explorar, possibilidades, 

talento e as predisposições atuais do aluno. As deficiências, as dificuldades, e 

limitações precisam ser reconhecidas, mas não devem restringir o processo de 

ensino. As escolas devem avaliar as inovações em seu projeto político 

pedagógico para julgarem a necessidade de programar propostas inclusivas na 

escola comum. 

Neste sentido, faz-se necessário rever os conceitos da educação 

inclusiva, pois ela é o principal alicerce para o desenvolvimento social das 

pessoas com deficiência. Entretanto se deve ressaltar que deixar um aluno 

com necessidades educativas especiais em uma sala regular e não atender as 

suas necessidades, não é inclusão, pois as dificuldades existem e quando 

passamos a observá-las de forma crítica o trabalho, pode ser mais bem 

planejado. 

Portanto é essencial que o poder público, federal, estadual e 

municipal encare os problemas referentes à educação para todos de frente, 

não como um favor a nós e sim como uma obrigação para todos, obrigação 

esta que deve ser cumprida. 

Sabe-se que tratar de Inclusão Escolar de fato ainda é divergente, 

não se tem um único método, ou formula para ter êxito no que tange a proposta 
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inclusiva. Propor medidas, conceitos e reavaliações educacionais sobre como 

ensinar e como aperfeiçoar os docentes para esse tipo de educação torna-se a 

ferramenta imprescindível ao alcance dos objetivos que a escola inclusiva 

propõe ao aluno deficiente. 

A lei diz que e direito de todos à educação, portanto cabe à escola 

aprender a conviver com as diferenças e traçar caminhos que levem de fato a 

inclusão. A LDB fala de igualdade, respeito, qualidade dos direitos, cabe a 

todos nos cumpri-las ou cobrar o seu cumprimento para que os alunos 

portadores de deficiência sejam realmente atendidos na sociedade e na escola, 

pois tratar da educação para todos é uma tarefa inacabada, como vimos a todo 

o momento leis, decretos e declarações são aperfeiçoados para o cumprimento 

da inclusão, cabe a nós como cidadãos com direitos e deveres fazer jus ao que 

se referem constituições inclusivas encarando todo esse paradigma de frente 

com o compromisso de respeitar as diferenças na igualdade do ensino. 

A chamada inclusão seria... Como o pessoal fala, é trazer um aluno 

deficiente pro nosso meio, mas ele já vive no nosso meio... Então essa inclusão 

seria, mas você não é trazer ele pro nosso meio e sim você ir pro meio dele... 

Por que você que passa a conviver a situação dele, a ver de que forma assim 

que... Qual é o tipo de vida dele... O que ele faz pra poder chegar aqui ele pega 

ônibus, ele tem uma necessidade especial né... Às vezes pede a visão... Um 

ônibus passa não para... Às vezes às vezes passa pelo local de parada não 

respeita... Então não é ele que tem que se incluir a você e sim você tem que se 

incluir a ele... Eu vejo esse lado (...). A partir do momento em que você o 

respeita não devido a ele ter uma perda de visão..., mas se você respeitar ele 

como ser humano... Você consegue ler essa inclusão. Cabe a todos nós 

lutarmos para que a inclusão social seja uma realidade. 
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1.4.2- Características atuais e previsões para o seu futuro 

O artigo cientifica A comunicação científica sofre mudanças e se 

adapta a novas tecnologias desde que foi formalizada no século XVII, data de 

publicação dos primeiros periódicos científicos. Os artigos científicos, partículas 

fundamentais para este tipo de comunicação, ainda são a forma preferencial de 

troca entre pesquisadores por serem ferramentas ágeis, económicas e de fácil 

divulgação. Em vista disso o comportamento de cientistas quanto a periódicos 

eletrônicos e bastante próximo do uso de periódico impressos ,o que resulta na 

subutilização das possibilidades que os meios digitais podem oferecer .Estas 

ferramentas são :a criação de novos métodos de avaliação por pares ,como 

comentários abertos e públicos para cada texto ;difusão automatizada de 

informações ,como através do uso sistemático de Dols;e a fragmentação do 

conteúdo ,como ,por exemplo ,com o uso de Structured Digital Abstracts.  

A tecnologia amplia o espectro de possibilidades para comunicação 

entre cientistas já que cada método analógico de comunicação pode ser 

mimetizado e aprimorado digitalmente. Isso significa dizer que se antes os 

cientistas conversavam informalmente em corredores e por telefone, hoje eles 

também trocam e-mails ou conversam por mensageiros instantâneos; se antes 

os cientistas utilizavam o correio para enviar artigos datilografados aos 

editores, hoje fazem um upload de arquivos digitais diretamente para o servidor 

da revista e guardam a resposta dos avaliadores por e-mail. A comunicação 

científica e geralmente dividida em formal e informal, sendo o periódico 

acadêmico a exemplo clássico do primeiro. Isto ocorre, pois, devido a uma 

série de fatores desde o surgimento este foi o método escolhido naturalmente 

pelos pesquisadores para transmitirem seus conhecimentos às futuras 

gerações, proclamando sua originalidade nas pesquisas e abrindo 

oportunidades para críticas de seus pares. Essa comunicação e feita de 

cientistas para cientistas, logo, a fim de se compreender o uso dos periódicos 

académicos, deve se estudar esse nicho populacional. Para tanto ,foram 

selecionadas duas pesquisas ,publicadas em 1994 e em 2007 ,que partem 

desde pressuposto para estudar o comportamento dos pesquisadores quanto 

ao uso dos periódicos científicos eletrônicos . Diferentemente dos textos 
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publicados nas duas modalidades, o texto nascido digita-lo Born digital inglês-

não e criado para ser lido impresso.  

Um texto dessa categoria é escrito sendo levadas em conta às 

características hipertextos e hipermidiáticas do objeto eletrônicos, dificilmente 

transpostas para o meio analógico. Ressaltamos contudo ,que apenas ser 

escrito através de um software de edição de texto não o torna nascido digital 

:está e uma característica inerente de sua estrutura ,como disposição de 

seções de forma não -linear ,e de uma apresentação final que facilita o 

intercâmbio de informação ,seja entre pessoas ,seja entre computadores . A 

evolução da comunicação cientifica através de vieses tecnológicos é uma 

constante histórica. Estas modificações graduais na forma de se fazer Ciência 

sempre surgem da vontade dos autores, que adequam as tecnologias as suas 

necessidades. A comunicação, então, depende de como os autores e leitores 

percebem a tecnologia e de se propõem a adota-la. Diversas são as 

possibilidades do texto digita-las não do texto escrito para ser lido no papel e, 

então, lido digitalmente: o texto digital aqui discutido e o texto nascido digital, 

escrito para ser lido no computador e complementado da hipertextualidade e 

hipermidiaticidade inerente deste meio. Esta mudança ,ao que se descobriu 

,será bastante lenta, uma vez que os pesquisadores ainda preferem seus 

artigos adaptados à linearidade do texto analógico . Segundo a ABNT (NBR 

6022,2003, p2), o artigo cientifico pode ser definido como a “publicação com 

autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, 

processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento”. Mediante tal 

definição, um questionamento que se mostra relevante faz referência à 

diferença demarcada entre um artigo e uma monografia. Em consonância a 

esta pergunta, respostas poderão surgir, tais como a de que o artigo possui 

uma forma mais simplificada que a monografia. Sendo assim ,veremos 

algumas elucidações ,a fim de que possíveis dúvidas possam ser esclarecidas 

acerca do tema em questão . 

 O artigo científico, como o próprio nome já nos revela, caracteriza-

se por um texto científico cuja função e relatar os resultados. , sendo esses 

calcados de originalidade, provenientes de uma dada pesquisa. Dessa maneira 

ele ,materializado sob a forma de um relato acerca dos resultados originais de 
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um estudo realizado ,torna -se publicamente conhecido por meio de revistas 

cientificas, as quais possuem uma seção destinada a esse fim .Assim assevera 

Santos (2007,p.43), “são geralmente utilizados como publicações em revistas 

especializadas , a fim de divulgar conhecimentos ,de comunicar resultados ou 

novidades a respeito de um assunto ,ou ainda contestar, refutar ou apresentar 

outras soluções de uma situação convertida “. Como antes citado, há a 

hipótese de que a concisão seja a característica que demarca a diferença entre 

a monografia e o artigo. Assim, precisamos compreender acerca de alguns 

pressupostos, a fim de que passassem confirmar ou não se tal hipótese e 

verdadeira. 

 O primeiro passo e compreendermos que enquanto a monografia 

existe a possibilidade e esmiuçar um determinado assunto, estendendo-o em 

vários capítulos, no artigo científico tal aspecto não prevalece. Como se trata 

de um texto que prima pela concisão dos dados apresentados, ele precisa 

passar por um critério rigoroso de correção, no sentido de verificar a 

estruturação dos parágrafos e frases, garantir a clareza e objetividade 

retratadas pela linguagem, entre outros. Não deixando de mencionar que num 

artigo, o revisor precisa estar livre para se posicionar frente ao objeto de 

análise, levando em consideração alguns aspectos voltados para a análise dos 

argumentos apresentados, checagem do valor cientifico atribuído ao texto em 

questão, verificação da possibilidades de se tornar público (estar disponível a 

outras pessoas), confirmação da possibilidade de abertura a possíveis 

reavaliações em função de novas descobertas e, consequentemente, 

apresentação de melhores resultados, etc. 

A comunicação científica sofre mudanças e adaptações provocadas 

pelas novas tecnologias desde o século XVII, época de publicação dos 

primeiros periódicos acadêmicos. 

Artigos científicos, partículas elementares para esta comunicação, 

ainda são a principal forma de Intercâmbio entre pesquisadores porque são 

rápidos, mais baratos e mais facilmente divulgados. Por conta disso, o 

comportamento dos pesquisadores quando relacionados a periódicos 

eletrônicos é bastante semelhante ao um relacionado a periódicos impressos. 
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Esse mesmo comportamento não é adequado às possibilidades dos meios 

electrónicos, como a inovação dos sistemas de análise pelos pares, a difusão 

automática de informações. 
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1.5- Fundamentos de Marketing 

O comportamento da sociedade de um modo geral é estimulado por 

meio de comunicação, dentre eles os efeitos do Marketing e suas ramificações 

como propaganda que se pode dizer que seus meios de comunicação atuam 

de forma fundamental para divulgar mensagens e a propaganda que tem por 

funcionalidade a propagação através de um caráter ideológico inserido na 

mensagem, além de orientar o comportamento social. Juntos agem como 

formadoras de opiniões, catalisando as informações e usando técnicas de 

persuasão e de propagação informações podem contribuir para uma sociedade 

mais inclusiva, criando assim uma mobilidade para inclusão de pessoas com 

síndrome de Down. 

1.5.1- Inclusão social sob aspectos do Marketing. 

 A trajetória da pessoa com deficiência acompanha a trajetória dos 

direitos humanos. À medida que os direitos humanos foram avançando, 

segundo SASSAKI (1997), em seu histórico, a inclusão passou por quatro 

fases: 

Exclusão – período onde as pessoas eram tratadas como animais e isoladas, 

deixando de conviver socialmente. 

Segregação – as instituições (escolas, asilos e hospitais) passaram a abrigar 

pessoas com deficiência, afastando-as da sociedade. 

Integração – fase mais recente onde crianças e adolescentes eram enviados as 

escolas comuns e buscavam novos estímulos para que pudessem desenvolver 

suas qualidades. 

Inclusão – se refere principalmente ao mercado de trabalho, envolvendo as 

pessoas e sua verdadeira integração, preocupando-se não somente em admiti-

los, mas em adaptar os recursos a eles. 

 Conhecendo as dificuldades encontradas num mercado competitivo 

e globalizadas, buscou-se descobrir as vantagens competitivas ao se empregar 

uma pessoa com deficiência, sem deixar de observar as características do 

negocia em si: produto, qualidade, preço, etc. Referente ao marketing 
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institucional foi obtida políticas de inclusão de pessoas portadoras de 

deficiência, visão do público-alvo ao mercado, percepção dos clientes em 

relação à atuação de um portador de deficiência, como empresas trabalham 

sua parte administrativa de marketing com a responsabilidade social.  

  Este trabalho consiste em um estudo de que proporciona maior 

familiaridade com o problema a ser resolvido. Os dados que serviram de base 

para este artigo foram retirados de referências teóricas, pesquisa de campo e 

estudo de caso. Foram coletados dados de entrevistas semiestruturadas aos 

funcionários e um questionário dirigido aos clientes e frequentadores do local, 

buscando levantar informações  sobre um determinado objeto delimitando um 

campo de trabalho.  

 O instrumento de coleta de dados permitiu identificar a percepção 

de funcionários e clientes quanto à utilização de mão-de-obra de uma pessoa 

portadora de Síndrome de Down, assim como conhecer vantagens desse 

processo sob aspecto do marketing. 

  A empresa em estudo, a Doceira Miroane, possui em seu quadro 

cinco pessoas com deficiências, quatro trabalham na produção e uma trabalha 

com atendimento ao público. Inaugurada em 1996 na Cidade de Santos-SP, a 

Doceira Miroane é constantemente citada em pesquisas realizadas por 

diversas entidades, como a revista Veja, Jornal Boqueirão News e Jornal A 

Tribuna. A loja situada no bairro Aparecida conta com a funcionária com 

síndrome de Down, que presta atendimento ao público e que foi objeto da 

pesquisa. Buscou-se entender se sua condição seria fator de agregação dos 

funcionários e um diferencial em relação a clientes e frequentadores. 

  Uma das proprietárias, Elaine Sant’Ana, afirma que “todos somos  

deficientes porque da mesma forma que a deficiência limita uma parte do seu 

corpo, aperfeiçoa outras habilidades, preciso entender que a pessoa não é 

deficiente, apenas uma parte do corpo dela possui algum tipo de limitação”. 

   Para realização do estudo foi desenvolvido o protocolo abaixo: 

• Estudar as adaptações necessárias e realizadas para receber a 

pessoa com deficiência. 
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• Analisar a percepção de funcionários e clientes da realidade de 

inclusão de pessoas com Síndrome de Down. 

• Estudar valor agregado à marca a partir desta iniciativa. 

 Procedimentos de campo: 

• Agendamento de entrevista com os proprietários da empresa. 

• Entrevista com funcionários da loja onde trabalha a pessoa 

portadora de Síndrome de Down. 

• Questionário para preenchimento por clientes da mesma loja. 

As entrevistas foram realizadas durante o período de 14 a 19 de 

junho de 2010, com o propósito de entrevistar somente pessoas que conviviam 

diretamente com a funcionária com Síndrome de Down, de forma a melhor 

caracterizar a força de suas ações em um processo de endomarketing. 

O endomarketing pode ser considerado como união de duas forças: 

o     clima de interação e a cooperação interna. Neste aspecto existe um clima 

ímpar de colaboração de funcionários, a proprietária da empresa afirma que as  

colegas adotaram a funcionária com Down e todos sem exceção contribuem 

para que ela esteja bem e possa executar suas tarefas com segurança, isso faz 

com que a equipe persiga objetivos corporativos de uma maneira mais natural.    

Segundo BEKIN (2009), o “endomarketing tem como objetivo tornar 

transparente aos funcionários organização, de forma a harmonizar o objetivo 

do funcionário com objetivo global da empresa”. Usando a inclusão da 

funcionária portadora de Síndrome de Down como catalisador, a empresa faz 

uso dessa estratégia para consecução de seus objetivos, dinamizando as 

relações fazendo com que todos se unam pelos mesmos objetivos. 

É bastante perceptível o clima de cordialidade e respeito entre os 

funcionários, independente da presença dela, e todos são unânimes em afirmar 

que todo processo de contratação teve a participação das colegas de trabalho, 

reforçando o espírito de equipe, sendo este outro requisito para bom 

andamento do endomarketing. 
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Ao Analisar os questionários sob visão do marketing, um conjunto de 

procedimentos (ótimos produtos, higiene, qualidade e cortesia no atendimento) 

faz com que haja certa fidelização do cliente que evolui desde provável 

comprador, passando por um admirador chegando até um defensor da 

empresa. É importante uma atuação mais completa por parte do prestador de 

serviços de maneira que o cliente perceba haver vantagens na sua aquisição, e 

atuar de uma forma completa, compreendendo um conjunto de fatores como 

verdadeiro diferencial, esta é uma ótima maneira para contribuir com o 

marketing.  

  Ainda deve-se considerar que ações de inclusão fazem com que a 

empresa, a marca destaque-se a visão do mercado, do público e de seus 

clientes, essa identificação da empresa com essa realidade social faz com que 

seus clientes tenham um motivo a mais para procurá-la. 

Entendemos então que inclusão de pessoas com Síndrome de Down 

no mercado estaria mais ligada a uma estratégia de marketing, pois motiva 

clientes e potenciais consumidores a ver a empresa de uma forma ainda mais 

simpática, percebe-se também que essa inclusão é mais um fator determinante 

na escolha do fornecedor. Produto com qualidade, preços convenientes, 

higiene, segurança, excelente atendimento completam o leque de opções, 

sendo assim essa inclusão é bem válida se aliada a outras estratégias como 

endomarketing, para que possam atingir da melhor forma seus objetivos. 
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1.5.2- Propaganda e Publicidade- estratégias de comunicação social  

 Atualmente o respeito à diversidade e a garantia ao direito de 

participação social de cada pessoa, tem emergido como questão ética, 

reivindicando uma sociedade igualitária e tornando o tema uma abordagem 

necessária.  

Pessoas com Síndrome de Down apresentam um atraso cognitivo e 

possuem particularidades físicas e mentais, entretanto estes fatores não 

impedem que as crianças obtenham experiências escolares ou no mercado de 

trabalho. 

Sabendo-se que os meios de comunicação participam ativamente da 

sociedade como formadores de opinião ou reprodutores de informações e 

servindo de referência como fonte de conhecimento para sociedade, resolveu-

se tornar a propaganda e suas ramificações como publicidade e marketing, 

como catalisadores na busca por inclusão social de pessoas com Síndrome de 

Down. 

A inclusão social está intimamente ligada aos direitos sociais 

básicos, está participação efetiva de qualquer membro em atividades 

econômicas e sociais. Setores como cultura, educação e lazer são 

considerados mediadores da inclusão, agindo como pontes entre sociedade e 

pessoas com deficiência. 

Não se pode fugir do fato de que a sociedade como um todo é 

formadora de opiniões e que os meios de comunicação como marketing, 

publicidade e propaganda participam deste processo como reprodutores de 

informações. Pode se descrever o marketing como “atividade, do conjunto de 

instituições, e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que 

tenham valores para os clientes, fregueses, parceiros e a sociedade em geral” 

(AMA 2013). Da mesma maneira McCarthy e PERREAULT (1997, p. 22) 

quando afirmam que “marketing também é um importante processo social, é 

um conjunto de atividades desempenhadas por organizações e também um 

processo social”.  
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Em suma, o marketing social tem um caráter civil e pode estar 
ligado a ONG’s, movimentos sociais e empresas privadas com 
fins filantrópicos e segundo THOMPSON e PRINGLE (2000, p. 

3 Apud:BAZZANO, Beatriz G; MARTINELLI, Martin 
D’Estefani; VALLE, Nathalia C; 2015, p 06).“o marketing 

social pode ser estabelecido com uma estratégia do marketing 
que associa uma empresa a uma marca e alguma causa social, 
buscando beneficiar as duas”. 

Os termos “publicidade” e “propaganda” são definidos como, 
MALANGA (1979, p. 10) aponta que a “publicidade é a união 
de técnicas aplicadas através de uma ação coletiva visando 
lucros de uma atividade comercial”. A propaganda segunda 

(GARCIA 1982, p. 11 Apud:BAZZANO, Beatriz G; 
MARTINELLI, Martin D’Estefani; VALLE, Nathalia C; 
2015, p 06). 

“Tem por funcionalidade a propagação através de um caráter 
ideológico inserido na mensagem, além de orientar o 
comportamento social”. Enfim “a propaganda é ideológica, 
grátis, dirigida ao indivíduo e apelam para os sentimentos 
morais, cívicos, religiosos, políticos, etc. e a publicidade é 
comercial, paga pelo consumidor, dirigido às massas, e apela 
para conforto, prazer, instinto de conservação” (MALANGA 

1979, p. 12 Apud:BAZZANO, Beatriz G; MARTINELLI, 
Martin D’Estefani; VALLE, Nathalia C; 2015, p 06). 

Com a reestruturação das leis vigentes favorecendo a inclusão 

social a propaganda pode ser a principal ferramenta, pois dissemina um 

conjunto de elementos de inclusão social, como valores, concepção e ações de 

propagação de conhecimento. Pode-se dizer que os meios de comunicação 

atuam de forma fundamental para divulgar mensagens, que apelam para 

transformação social e do estigma para com o portador de Síndrome de Down. 

A eficiência obtida pela propaganda deriva principalmente pelo 

sucesso de sua persuasão publicitária. A Propaganda atua sobre o consumidor 

transmitindo e ensinando formas de pensar, sentir e agir favoráveis a um 

produto, isso porque os indivíduos tendem a ajustar o seu comportamento as 

suas atitudes. 

 A propaganda pode dar voz às minorias, Poe exemplo, abrindo 

espaço para pessoas com síndrome de Down, o envolvimento efeito dos 

indivíduos precisa estabelecer-se sobre o pressuposto da inclusão, da 

responsabilidade social e do afeto e respeito. Também desempenha a 

responsabilidade de viabilizar o acesso á cidadania para pessoas com 
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síndrome de Down, trabalhando como impulsionadora para a consciência 

social. 

A propaganda está ultimamente ligada com a mudança de 

comportamento e atitude. As condições de comunicabilidade das peças de 

propaganda dependem das ideias criativas e da habilidade em executa - lá, o 

consumidor recebe comerciais e anúncios e não “estratégicas de 

comunicação”, portanto sua tarefa final desperta o interesse em sustentar 

atitudes. 

Antes de promover a igualdade, a propaganda atua como uma 

comunicadora das urgências sócias, usando suas estratégias de comunicação 

para abrir um portal de inclusão no país. A acessibilidade da comunicação é 

um dos pontos menos valorizados nas políticas de inclusão no Brasil. A 

publicidade deve servir como um contra-ataque sobre as calamidades de 

acesso e dificuldades sociais define acessibilidade social como um 

derrubamento de barreiras na comunicação escrita e virtual. 

É notável que a campanha “Ser diferente é normal”, essa ordem 

social fica evidente, quando aparece a garota com síndrome de Down eu só é 

“diferente” das demais garotas de sua idade, por tocar bateria, fica claro que 

sua diferença real foi massacrada, a sociedade inclusiva só estava ao alcance 

através de tríplice” família- escola- mídia”, ao analisar o uso da propaganda em 

sua função social como agente inclusivo de pessoas com Síndrome de Down. 

A mídia é a propaganda que constitui um dos pilares da sociedade 

inclusiva, servindo para disseminar o discurso inclusivicionista e preparando a 

sociedade para receber a parcela da população com Síndrome de Down. 
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Considerações Finais 

   A inclusão e um movimento mundial de luta das pessoas com 

deficiência e seus familiares na busca dos seus direitos e lugar na sociedade. 

Mas o que e de fato a inclusão? O que leva as pessoas a terem entendimentos 

e significados tão diferentes? Cabe aqui tecer algumas reflexões, pois dessa 

forma estaremos contribuindo para uma pratica menos preconceituosa.  

Para falar sobre inclusão escolar e preciso repensar o sentido que 

se esta atribuindo à educação, e no processo de construção de todo o 

indivíduo sociedade. A tendência e focar as deficiências dos nossos sistemas 

educacionais no desenvolvimento pleno da pessoa, onde se fala em fracasso 

escolar, no déficit de atenção da hiperatividade e nas deficiências onde o 

problema fica centrado na incompetência do aluno. Isso e cultura na escola 

,onde não se pensa como esta se dando este processo ensino - aprendizagem 

e qual o papel do professor no referido processo .Temos que refletir sobre a 

educação em geral para pensarmos em inclusão da pessoa com deficiência.  A 

chamada inclusão seria como o pessoal fala e trazer um aluno com deficiência 

pro nosso meio, mas ele já vive em nossa meio então essa inclusão seria maior 

se você não e trouxe-lhe para o nosso meio e sim você indo pro lado dele, isso 

porque você que passa a com conviver a situação dele a ver de que forma que 

ele vive, e assim analisar quais reais necessidades, qual é o tipo de vida dele, 

o que ele faz para poder chegar aqui, ele pega ônibus, ele tem uma 

necessidade especial. Então não ele que tem que se incluir a você e sim você 

eu tem que se incluir a ele. A partir do momento que você respeitar ele não 

devido a ele ter Síndrome de Down, mas se você respeitar ele como ser 

humano, você consegue ter essa inclusão.  

A inclusão social de pessoas com deficiência e uma questão 

crescente na mídia e sociedade e o objetivo foi conhecer o trabalho de duas 

instituições educacionais e o interesse das empresas comerciais no processo 

de inclusão profissional portador da Síndrome de Down. 

 Quanto aos obstáculos para inclusão profissional foi apontado o 

preconceito, a negligência governamental e privada. Nas instituições 

educacionais identificamos alunos em idade ativa. Porém as instituições ainda 
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não têm como foco a profissionalização. As empresas comerciais conhecem a 

Lei de Cotas, porem estão despreparadas para efetivar o processo de inclusão 

profissional. Portando são necessários para melhor abordagem da inclusão 

profissional. 
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