
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 1 

AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DA APAE DE ARACAJU COM ALUNOS 
PORTADORES DE SÍNDOME DE DOWN 

 
 
 

 
Amanda Freitas dos Santos 1 (Email: freitas.amanda@gmail.com) 
Débora Lima Arieta 2 (Email: debyarieta@yahoo.com.br) 
Silviane Rocha 3 (Email: silvianesrocha@bol.com.br)  
Viviane Santos da Hora 4 (Email: vivihora@hotmail.com) 
 
 
RESUMO: A assistência aos portadores de Síndrome de Down nem sempre foi tratada como 
tem sido hoje. Com o passar dos anos, a concepção de direito educacional para todos foi 
ganhando espaço. Assim, em 1954 foi criada a primeira APAE do Brasil, no Rio de Janeiro, 
seguida pela construção de inúmeras outras, inclusive a de Sergipe, construída em 1967. A 
APAE de Aracaju atende hoje a uma clientela de aproximadamente 285 crianças e 
adolescentes, e direciona seu trabalho baseado no Currículo Funcional Natural, visando o 
alcance da independência de seus alunos, bem como o desenvolvimento social e profissional 
do portador da Síndrome de Down e de outras deficiências intelectuais. O presente artigo 
pretende descrever as práticas educativas das educadoras da APAE de Aracaju e como a 
instituição direciona seus trabalhos para que seus alunos se tornem pessoas o mais 
independentes possível. 
  
Palavras-chave: Práticas Educativas, APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), 
Síndrome de Down. 
 
ABSTRACT: The assistance to carriers of Syndrome of Down nor always were treated as it 
has been today. With passing of the years, the conception of educational right for all was 
gaining space. Thus, in 1954 the first APAE of Brazil was created, in Rio De Janeiro, 
followed for the construction of innumerable others, also of Sergipe, constructed in 1967. The 
APAE of Aracaju today takes care of to a clientele of approximately 285 children and 
adolescents, and directs its work based on the Natural Functional Resume, aiming at the reach 
of the independence of its pupils, as well as the social and professional development of the 
carrier of the Syndrome of Down and other intellectual deficiencies. The present article 
intends to describe practical the educative ones of the educators of the APAE of Aracaju and 
as the institution directs its works so that its pupils if become the most independent people 
possible. 
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O presente artigo tem como principal objetivo relatar as práticas educativas da APAE 

com alunos portadores da Síndrome de Down, bem como o funcionamento da instituição 

acerca da inclusão social. 

 
 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: SURGIMENTO DA APAE 
 
 

Durante muito tempo a falta de informação e a discriminação estiveram presentes na 

vida das pessoas com algum tipo de deficiência, sobretudo mental. A partir do século XIII, 

com os avanços da ciência e da tecnologia, essas deficiências passaram a ser estudadas do 

ponto de vista da medicina. Somente após a Revolução Francesa, que trouxe os ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade, é que essa visão começou a mudar, sendo expurgada 

qualquer tipo de discriminação.  

No Brasil, todo esse movimento toma forma a partir da segunda metade do século 

XIX, com a presença de teorias como Positivismo, Dawinismo e Evolucionismo. No ano de 

1926 foi criado o Instituto Pestalozzi, e em 1954 foi criada a primeira APAE do Brasil na 

cidade do Rio de Janeiro, seguida por diversas filiais em todo o País. Em Sergipe, a primeira 

APAE foi criada no ano de 1967, na cidade de Aracaju funcionando em uma sala do Estádio 

Lourival Batista, que mesmo sendo um espaço insuficiente, atendia a demanda de todo o 

Estado. Para arrecadar dinheiro eram realizadas feiras, que contavam com o apoio de 

instituições estrangeiras e da Prefeitura de Aracaju (que, na época, doou o terreno). No ano de 

1979, foi construído o prédio da APAE/SE, que atendia a todos os tipos de necessidade 

especial, mas deu prioridade aos portadores da Síndrome de Down: 

Enquanto a clientela maior era de cegos e surdos no atendimento 
inicial do Ninota Garcia, a clientela maior da APAE sempre foi de 
portadores de Síndrome de Down. Posteriormente, ambas as 
instituições começaram a atuar também com aquele que tinham 
deficiências múltiplas. (SOUZA, 2005, p.76) 

 

Atualmente o movimento apaeano congrega a Federação Nacional das APAEs 

(Fenapaes), 23 Federações das APAEs nos Estados e mais de duas mil APAEs distribuídas 
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em todo o País, que propiciam atenção integral a cerca de 250.000 pessoas portadoras de 

deficiência intelectual. 

 

CONHECENDO A SÍNDROME DE DOWN 

 

A síndrome de Down é essencialmente um atraso do desenvolvimento, tanto das 

funções motoras do corpo, como das funções mentais. Ela tem esse nome em homenagem ao 

médico inglês John Langdon Down, que descreveu suas características em 1866. 

 Existem várias teorias quanto à causa da Síndrome de Down, mas até hoje pouco se 

conhece com certeza. Algumas conclusões indicam que ela é causada por uma alteração dos 

cromossomos. 

É evidente que os portadores de Síndrome de Down necessitam de atendimento 

especializado, com o intuito de desenvolver suas capacidades. Porém, o que não pode 

continuar prevalecendo é a visão equivocada de que eles são incapazes de aprender. Está mais 

do que provado que todo e qualquer aluno tem seu ritmo próprio de aprendizado e que as tão 

sonhadas classes homogêneas não existem. Além disso, não podemos mais tolerar a 

discriminação com que nossa sociedade trata as pessoas consideradas diferentes do padrão 

adotado por ela.  

 

PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

A pedagogia atual nos traz uma idéia dialógica, onde ambos são sujeitos do ato 

cognoscente. Quem ensina também aprende, assim como quem aprende também ensina. 

Comungando do pensamento de Paulo Freire (2002, p.68), como seres inacabados, os homens 

se fazem e refazem na interação com mundo. Assim, a prática pedagógica passa a ser uma 

ação de interação e de transformação. 

  

Diante de tantas possibilidades de buscar o aprendizado, o professor utiliza 

aparatos pedagógicos, os quais podemos chamar de práticas educativas, pois elas compõem os 

instrumentos para aprendizagem e desenvolvimento do aluno em sala de aula. Assim, 

entendemos como práticas educativas o conjunto de ações direcionadas ao trabalho 
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pedagógico, através da articulação do conhecimento acadêmico do professor com seus 

saberes, experiências, para desenvolver as potencialidades dos alunos. 

 

Para Libâneo, as práticas educativas não se restringem à escola ou à família. Elas 

ocorrem em todos os contextos e âmbitos da existência individual e social humana, de modo 

institucionalizado ou não, sob várias modalidades. A educação de forma institucionalizada 

acontece nas escolas ou em outras instituições de ensino, compreendendo o que se pode 

chamar de educação formal. Já a educação não institucionalizada ocorre em instituições não 

convencionais de educação, mas com certo nível de intencionalidade e sistematização, tais 

como as que se verificam nas organizações profissionais, nos meios de comunicação, nas 

agências formativas para grupos sociais específicos, caracterizando a educação não formal. 

(LIBÂNEO, 2005) 

Contudo, sabemos que o conhecimento não é nato ao ser humano, mas adquirido 

e desenvolvido ao curso das experiências vividas. A vida escolar junto à convivência familiar 

é o contato inicial do homem quanto ao aprendizado. Daí a sua importância na formação da 

personalidade e bagagem cultural responsáveis por diferir as pessoas umas das outras. Dessa 

forma, é na escola que o conhecimento toma forma, pois ela é ambiente preparado para 

proporcionar esse aprendizado, através das práticas educativas. 

A APAE, além de ser uma instituição assistencialista que trabalha em defesa dos 

direitos das pessoas com deficiência, é também educacional. Assim, ao longo de sua 

existência, ela vem trabalhando para tornar seus alunos pessoas independentes, preparando-os 

para a vida.   

Nosso foco de pesquisa se volta a como o professor da APAE desenvolve as 

práticas educativas para promover a aprendizagem dos portadores da Síndrome de Down. 

Portanto, para poder analisar de forma concreta essas práticas, trabalhamos a partir da 
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observação em sala de aula tudo registrado em diários de campo e entrevistas gravadas com as 

educadoras.  

Segundo Araújo, o professor criativo descobrirá, ao trabalhar seu plano, como 

orientar as atividades cotidianas, ao tempo em que afirma:  

 

O professor é visto como educador que direciona e conduz o processo 
de ensino. Trabalha junto com o aluno sua realidade concreta e abre 
perspectivas a partir dos conteúdos curriculares. Cabe, pois, ao 
professor, proporcionar aos alunos a passagem do plano de satisfação 
individual ao plano de experiências coletivas. (ARAÚJO, 2005, p. 
135) 
 

Nessa perspectiva, alguns princípios básicos devem ser considerados em relação 

ao ensino de crianças com Síndrome de Down: (SILVA, 2002)   

• As atividades devem ser centradas em coisas concretas, que devem ser manuseadas 

pelos alunos; 

• As experiências devem ser adquiridas no ambiente próprio do aluno; 

• Situações que possam provocar estresse ou venha a ser traumatizantes devem ser 

evitadas; 

• A criança deve ser respeitada em todos os aspectos de sua personalidade; 

• A família da criança deve participar do processo intelectivo. 

 

Atividades como exibir um filme, jogos, brincadeiras, atividades psicomotoras 

são práticas prazerosas para os alunos e tem trazido bons resultados, proporcionando avanços 

considerados significativos no processo de aprendizagem. 

 
O desenho, o rabisco na parede, os castelos de areia, os brinquedos, os 
jogos, as “construções” feitas com qualquer latinha, papelão, caixinhas 
de fósforo são manifestações de outra capacidade que só o homem 
tem: a de criar coisas, a partir de tudo o que existe na natureza. Desde 
as receitas de bolo, até as grandes invenções da humanidade, tudo é 
trabalho de criação humana, que deve ser estimulado, incentivado 
pelos que estão ao lado da criança, para que não se percam futuros 
inventores descobridores. (MANTOAN, 1993, p. 62) 
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Dessa maneira, o educador, através de suas práticas, tem que estimular a criança 

a fazer suas próprias criações, sendo essas de fundamental importância para seu 

desenvolvimento educacional e social.  

A metodologia utilizada pela APAE de Aracaju baseia-se no Currículo 

Funcional Natural (CFN). A proposta desse currículo está pautada na funcionalidade das 

habilidades a serem adquiridas e na manutenção delas, ou seja, as atividades diárias não 

podem ser inseridas de forma solta, mas sim dentro de um contexto que faça sentido para o 

aluno. 

 

VIVÊNCIA NA APAE 

 

A partir do Currículo Funcional Natural, a APAE vem desenvolvendo suas atividades, 

trabalhando os pontos que podem ser melhorados de cada aluno, para torná-los independentes. 

 Durante a fase de observação as práticas dos professores na APAE observou-se que 

existiam atividades individuais e coletivas. As atividades individuais dependiam do 

desenvolvimento de cada aluno e as coletivas eram feitas a partir de dinâmicas, aulas 

expositivas, etc.  

 As atividades proporcionadas desenvolvem basicamente o raciocínio lógico, 

atividades desafiadoras, o pensamento, a coordenação motora, entre outras. Segundo Zabala, 

os materiais curriculares utilizados em sala de aula são essenciais em muitas das propostas 

metodológicas, pois são eles, juntamente com o educador que proporciona o processo de 

ensino/aprendizagem e tentam determinar quais subsídios ajudariam neste processo. 

(ZABALA, 1998). 
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Cada discente é agrupado conforme o nível de aprendizagem. Por isso, segundo 

os relatos da própria educadora, na mesma sala de aula é como se existissem várias realidades 

diferentes. As atividades são elaboradas para propor ao aluno gerar novos conhecimentos num 

processo de trocas de saberes, alcançando dessa forma os objetivos primordiais do educador. 

“Assim, é necessário dispor de atividades convenientes ordenadas por graus de dificuldades, 

permitindo que cada aluno trabalhe com as que correspondem com as suas possibilidades 

reais”. (ZABALA, 1998, p.172) 

Segundo Mantoan (1993), a criança com Síndrome de Down, apresenta um 

atraso da fala e linguagem por isso, o educador em suas atividades deve proporcionar um 

passeio à feira, supermercado, lojas, etc., para que falem tudo que observam além de poder 

trabalhar com várias disciplinas (matemática, português) de forma prazerosa. Por isso, este é 

um trabalho que já está incluso no desenvolvimento das práticas educativas da APAE.  

Ao desenvolver suas atividades, a professora formula seu planejamento da 

seguinte forma: momento de interação entre os próprios alunos, uma atividade que 

desenvolva o raciocínio, como também a questão da independência (idade, nome completo, 

endereço, a qual é cobrada diariamente). Para Zabala, quando realmente existe um, controle 

das atividades por parte do educador, os meio são simplesmente meios, portanto é a função 

que os professores atribuem a ele que determinará seu valor. Dessa forma, cada meio oferece 

algumas potencialidades especificas e são estas particularidades que devem (precisam) ser 

resolvidas. (ZABALA, 1998) 

Dessa forma, a elaboração do conhecimento exige o envolvimento pessoal, o 

tempo e o esforço dos alunos assim como ajuda especializada, estímulos e afeto por parte dos 

professores e dos demais colegas de classe.  A ajuda pedagógica no processo de crescimento e 

construção do aluno para incentivá-lo a superar as dificuldades é necessária, pois sem ela, os 

alunos por si sós não conseguiriam aprender. Devido à diversidade existente na APAE, são 
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vários os tipos de auxílios existentes, de acordo com o grau de desenvolvimento que cada 

aluno apresenta. 

Além disso, para Zabala, é fundamental que se crie um ambiente que forneça a 

todos a aprendizagem de forma gratificante, ou seja, criar um ambiente que gere a confiança 

para enfrentar desafios que surgem na sala de aula. 

Durante o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, o professor pode utilizar 

uma diversidade de estratégias na estruturação das intenções que eles apresentam para o seu 

aluno durante as práticas educacionais. Estas estratégias vão sendo utilizadas através de 

conversas, estímulo corporal e visual. As situações de banho, alimentação e troca de roupa 

podem ser aproveitadas para o desenvolvimento da linguagem, pois os alunos poderão citar o 

nome das partes do corpo humano, qual roupa irá utilizar, entre outros.  

Segundo Zabala, para uma concepção mais estruturada, ensinar envolve 

estabelecer uma série de relações que devem conduzir a elaboração por parte do aprendiz. 

Mas, para que isto possa se realizar, os professores devem acreditar sinceramente nas 

capacidades dos alunos, ganhando confiança deles a partir do respeito mútuo, o aluno deve ser 

avaliado pelo que ele é, dessa forma, aprenderão a confiar em si mesmo. (ZABALA, 1998) 

O educador deve levar em conta as contribuições dos alunos, além de criar um 

clima adequado, é preciso realizar atividades que promovam o debate sobre suas opiniões. 

Dessa forma, é necessário que se estimule no portador de Síndrome de Down, 

assim como em outras deficiências intelectuais, a progredir nos níveis de compreensão, 

criando meios para se adequar às novas situações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Todo portador de alguma deficiência intelectual representa uma classe de seres 

humanos em que a inclusão e aceitação social tornam-se uma conquista lenta e probatória. 

A APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - é um referencial na 

área de educação especial, pois desenvolve o atendimento a essas pessoas não apenas no 

âmbito educacional, como também assistencial e cultural. Diante disso, as práticas educativas 

desenvolvidas respeitam necessidade e realidade desses alunos, que, em função da deficiência 

apresentada, possuem ritmo diferenciado dos educandos convencionais. 

Deve-se destacar que a utilização de dinâmicas, jogos, brincadeiras, aulas 

expositivas, atividades de coordenação motora, são exercícios que proporcionam o 

desenvolvimento das práticas educativas na sala de aula, com resultados positivos para os 

alunos da APAE, que, assim, obtém êxito com a sua metodologia. 

Essa “diferente forma de ensinar” é revista pela própria instituição, com base no 

Currículo Funcional Natural, de acordo ao que se faz imperativo a cada indivíduo. É 

trabalhado com os alunos o comportamento, cuidado e socialização, com estímulo à 

independência e, por conseguinte, a inserção social. 

Assim, é preciso saber reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pela APAE 

ao longo desses anos, no sentido de tornar seus alunos pessoas independentes. 
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