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RESUMO 

Introdução: Por meio de estudo bibliográfico sobre o tema da inclusão escolar foi realizada 

uma pesquisa histórica da forma com a qual as crianças com necessidades especiais eram 

acolhidas dentro da escola ao longo do tempo. Objetivo : O objetivo deste artigo foi 

apresentar a inclusão escolar de crianças com Síndrome de Down nas aulas de Língua 

Portuguesa do Ensino Fundamental II. Metodologia: A metodologia de pesquisa utilizada foi 

bibliográfica.   Resultado e discussão: Passando pelo período da segregação, integração até 

chegar à inclusão escolar nos moldes atuais, abarcando a inclusão da criança com Síndrome 

de Down no ensino de Língua Portuguesa, o modo como ela pode ocorrer, os desafios 

impostos e a necessidade de inclui-las, efetivamente nessas aulas. Para que essa criança possa 

ser realmente incluída na escola e consiga desenvolver-se, aprender a ler, escrever e 

interpretar o mais eficientemente possível, em como garantir sua presença em um ambiente 

escolar comum a outras crianças, do ensino regular e possam conquistar sua autonomia social. 

Conclusão :A pesquisa constatou que  incluir a criança com Síndrome de Down nas aulas de 

Língua Portuguesa é um desafio, tendo em vista necessitarem de apoio constante, em razão de 

terem muita dificuldade em entender os conteúdos da disciplina e produzir textos, bem como 

na aquisição da linguagem, o que se revela a necessidade do envolvimento de todos os 

agentes educacionais nesse processo bem como da família. 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão Escolar. Síndrome de Down. Língua Portuguesa. 

 

                                                           
11

 Graduanda do curso de Letras – Português/Inglês do Centro Universitário Mário Palmério (UNIFUCAMP), 
Monte Carmelo – MG. E-mail:  Graciele santos brito@gmail.com 



   

 
 ANAIS DA FUCAMP, v.4, n.5, 2019                                                                           ISSN: 2448-3133 
 
 

2° SIMPÓSIO PESQUISA  

CURSO DE LETRAS - 2019 

 

 


