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RESUMO 

 

A educação especial é um contexto de inserção de psicólogas/os em equipe multidisciplinar, 

sistemas APAEs. Aborda-se um estudo sistêmico com quatro alunos Downs, três meninos e uma 

menina, entre as faixas-etárias de 8 anos/9 meses, 7 anos/7 meses, 5 anos/6 meses e 4 anos/3 meses, 

com o respectivo vínculo escola e família. Os dados foram coletados através de observação clínica, 

encontros de pais, entrevistas individuais com cada família e visitas domiciliares. O tratamento das 

informações e a análise dos dados permitiu verificar o êxito ou o fracasso do desenvolvimento 

psicossocial do aluno em diferentes faixas – etárias, sendo o foco principal, o método González 
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Rey (2002,2003, 2005) em que afirma ser a Epistemologia Qualitativa, a possibilidade de pesquisar 

a subjetividade, cujos aspectos centrais tratam do caráter construtivo-interpretativo da produção de 

conhecimento, como processo de comunicação e diálogo na legitimação do singular, como 

instância de produção do conhecimento científico. Devidamente fundamentada na abordagem 

sistêmica envolvendo escola/equipe, alunos/famílias e seu entorno, numa dinâmica integrativa-

inclusiva com resgate da função afetiva parental. A escolha do método e a abordagem sistêmica 

foram essenciais para o alcance dos objetivos do estudo e proporcionaram um melhor entendimento 

sobre a dinâmica das famílias que possuem membros com Síndrome de Down. Aponta-se com 

destaque surpreendente, em termos de desenvolvimento psicológico, cognitivo, social e funcional, 

o menor de 4 anos.  

 

Palavras-chave: Psicologia educação especial, funções parentais, portadores da síndrome 

de Down. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Efetuou-se este relato de experiência profissional Psicológica, a partir das observações 

comportamentais e familiares dos alunos aqui apresentados, por dois deles se destacarem em 

desempenho e evolução, apesar da Síndrome de Down. As Escolas Especiais, APAEs, em 

municípios vizinhos, distância16 km. APAE Zilda Arns, Salto do Lontra/PR, (população 

estimada[2017] 14.713 pessoas. `Facebook:apaeslnet@hotmail.com) com 77 alunos e, APAE 

Renascer, Nova Prata do Iguaçu/PR (facebook.com/apaedenovapratadoiguacu.apae), com 96 alunos, 

sob normativas e responsabilidades legais do mesmo núcleo educacional. 

O embasamento teórico e trabalho com as famílias, centram-se na abordagem Sistêmica, sob 

a óptica de novos conceitos e abordagens, destacando-se a transmissão multigeracional, segundo 

Celestino e B-Maluschke (Fonte: Victor R.R. CELESTINO Julia S. BUCHER-MALUSCHKE, –

ISSN1516-6503 e ISSN2316-3402/2015), que é uma proposta para compreender o processo de 

repetição de padrões de relacionamento na família em sucessivas gerações (destaque meu) e 
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que, está intimamente relacionado ao processo emocional da família, antes mesmo do nascimento 

do indivíduo, o que observou-se na realidade das famílias em estudo. E que, a partir do momento 

em que se trabalhou as referidas famílias, identifica-se resultados próximos aos referido pelo novo 

olhar da abordagem Sistêmica, ou seja, que a diferenciação é fundamental para a saúde mental do 

indivíduo, para que este possa construir sua individuação e seu funcionamento psicológico 

independente dos padrões familiares.  

A Síndrome de Down, segundo o artigo da Revista Brasileira de Psiquiatria (2000;22(2):96-

9), além de apresentar atrasos no desenvolvimento, outros problemas de saúde podem ocorrer no 

portador: cardiopatia congênita (40%); hipotonia (100%); problemas de audição (50 a 70%); de 

visão (15 a 50%); alterações na coluna cervical (1 a 10%); distúrbios da tireóide (15%); problemas 

neurológicos (5 a 10%); obesidade e envelhecimento precoce.² Em termos de desenvolvimento, a 

síndrome de Down, embora seja de natureza subletal, pode ser considerada geneticamente letal 

quando se considera que 70–80% dos casos são eliminados prematuramente. Em relação ao 

prognóstico, verifica-se que a prevalência da condição tem aumentado na população geral em 

consequência do aumento de sua sobrevida. Tratamentos e terapias, em especial a estimulação 

precoce com fisioterapia e fonoterapia, mostram uma inequívoca contribuição para melhor 

desenvolvimento e desempenho social do portador da síndrome de Down (destaque em negrito 

meu).  

 

2. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Identificar junto às famílias de quatro alunos Downs (3 masculinos e feminino), as 

modalidades de atendimentos anteriores e atuais e, quais fatores foram decisivos para o pleno 

desenvolvimento saudável de dois alunos e, quais fatores inviabilizaram o desenvolvimento 

saudável dos outros dois alunos, em faixa-etária próxima.  

Ao revisar e atualizar as anamneses clínicas desses alunos, o que me chamou a atenção foi o 

historial de vida familiar, gestacional e o quadro clínico médico deles.  

 

 Quais fatores, foram decisivos para o pleno desenvolvimento psiconeurofuncional 

do aluno X e, principalmente, do aluno Z? 
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2.1 Metodologia 

 

Revisão bibliográfica sobre a Síndrome de Down e a abordagem Sistêmica. Efetuou-se visitas 

domiciliares, entrevistou-se os pais e observou-se os alunos em seu ambiente familiar. Na escola 

observou-se os alunos em, atendimento individual e, em grupo. Com os pais, encontros de pais em 

roda de conversa e, com as mães revisão da anamnese clínica e vida diária.  

 

2.2 Justificativa 

 

Iniciei meus trabalhos na Escola Zilda Arns em Março/2015, apresentando, em forma de 

palestra, os pais e toda a equipe da escola, meu programa de trabalho na modalidade Sistêmica e 

Cognitivo-Comportamental, formação de grupos (alunos e pais), e, atendimentos individuais tanto 

para a clientela quanto seus familiares. Assim conheci os alunos desse estudo e seus familiares. 

Conheci o aluno Z com um ano e dois meses, já caminhava, mas com traços de birra, geralmente 

se escondendo em baixo de uma mesa. Conquistei sua atenção e afeto, de tal modo, que passou a 

se apegar à mim, sempre que me encontrava no corredor ou na recepção, corria para meu colo, 

quando passava na frente de minha sala, entrava e não queria mais sair. Aprendeu a dominar o lápis 

e a caneta, desenhar as mãos, fazer bolinhas, riscos em forma de ondas grandes, com firmeza no 

traçado; costumo utilizar uma prancheta, que ele pega e risca todos as folhas sulfites em branco; 

reconheço bonecos em família –cabeça branca ele aponta e fala que é o Vô. Aprendeu a vir para a 

escola ano passado (2017) com ônibus de linha junto com outros colegas. Quando vou a sua sala, 

ele pede a professora para colocar um DVD da Galinha Pintadinha e, gesticulando com as mãos, 

braços e pernas dança e canta. Têm uma memória visual incrível, um domínio corporal psicomotriz 

veloz e assertivo. Este seu jeito ágil e rápido de aprender e mostrar o que aprendeu em gestos e 

rudimentos de palavras despertou minha curiosidade, em relação aos seus colegas Downs, mais 

velhos que não falam, e o andar é comprometido com imenso atraso no caso da aluna Y e o aluno 

W que não desenvolveu a fala e o andar é inseguro aos 9 anos.  

 Na APAE Renascer, onde iniciei minha atividade com o mesmo programa de atividades e 

atuações, conheci o aluno X, independente no andar e no falar, ativo e participativo em todas as 

atividade da escola. Estes dois alunos de escolas e famílias diferentes me aguçaram a curiosidade, 

em conhecer de perto o que têm em comum e, o que os ajudaram a se desenvolver mais cedo que 

os demais.  
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2.3 Caracterização dos alunos do Relato de Experiência 

 

 Em respeito ao tratamento sigiloso de suas identidades, identifica-se cada um por letras 

especiais: 1-W, 2-X, 3-Y, 4- Z, na ordem numérica respectiva (w, x, y, z).  

 

1. Aluno W (06/08/2009) APAE Zilda Arns (S. Lontra), acaba de completar 9 anos, não 

foi amamentado no peito. Filho de pais com 39/40 anos, escolaridade, ele 1º grau, ela 2º 

grau, residem na zona rural. Têm um irmão, 3 ano mais velho. Frequenta a APAE desde 

os 2 meses de vida. Histórico gestacional: mãe relata que durante a gestação pressentia 

algo estranho com o bebe, mas nunca comentou com ninguém; sentia-se insegura. Fez 

pré-natal normal, nasceu de parto cesariana (9m) e, quem os comunicou, de que o filho 

tinha síndrome de Down foi o pediatra, de modo muito bruto, diz a mãe que entrou em 

choque, levou tempo para se acostumar e aceitar. Ele nunca foi doente, mas apresentou 

hipotonia muscular, com atraso no desenvolvimento da fala até hoje (não desenvolveu a 

fala), caminhou próximo aos 3 anos. É tímido, se nega a participar de muitas atividades 

na escola, de comportamento isolado, limita-se a olhar com leve sorriso. Hoje, após muitas 

intervenções com a família e a escola, começa a se envolver nas atividades de grupo. 

Relações familiares distantes.  

 

2. Aluno X (05/10/2010) APAE Renascer (N. Prata do Iguaçu), com 7 ano e 10 meses, 

foi amamentado no peito até 8 meses. Filho de pais jovens (mãe teve ele com 16 anos), 

escolaridade dos pais primeiro grau, residem na zona rural. Tem um irmão com 1 ano e 

10 meses. Frequenta a APAE desde os 5 meses de vida. Histórico gestacional: de 

gestação normal (9m), nasceu de parto normal. Os pais só souberam que ele tinha 

síndrome de Down, quando tinha 3 meses. Mãe o levou ao pediatra para uma consulta de 

rotina e, este lhe informou dizendo que era para levar na APAE. Ela estava sozinha com 

o filho, pois o esposo trabalhava fora e ficava dias sem vir em casa, levou um choque. 

Não teve doenças infantis, gatinhou entre 7 a 8 meses, caminhou com 11 meses, houve 

leve atraso na fala, hoje se comunica bem. De comportamento ativo, habilidoso na arte de 

representar, adora música. Convive com avós, tios, primos. 

 

3. Aluno Y (13/11/2012) APAE Zilda Arnes, com 6 anos e 9 meses, não mamou no peito. 

Filha de mãe com 40 anos e pai 43 anos, escolaridade primárias (4ª série), residem na zona 

urbana. Tem casal de irmãos (F.21a e M.14a). Frequenta a APAE desde 30/09/2013, 

com muitas faltas. Histórico gestacional: gestação conturbada, pelas dores que a mãe 
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sentia (braço e perna direita, geralmente de madrugada), foi muito medicada; no 7º mês 

de gestação fez Ultrasson e percebeu que o bebe não era normal, mas calou-se, o médico 

nada falou, e a partir daí, passou a sofrer crises de choro, insónia e medo. Nasceu de parto 

cesariana demorado (mãe passou 2 dias com dores), foi levada para a UTI neonatal, 

ficando lá 10 dias. Três dias depois do parto, mãe recebeu alta e foi ver a filha na UTI, 

levou um choque ao ser notificada pelo médico que a filha era portadora da síndrome de 

Down. Foi para casa sem a filha, desencadeou depressão e não suportava que alguém 

fizesse algum comentário. Em casa ressentia-se e não aceitava o bebe, emergiram 

conflitos com o companheiro, separam-se. Houve atrasos no desenvolvimento global, com 

1 ano voltou a ficar internada por 17 dias, com pneumonia dupla; dormia junto com a mãe, 

trabalhou-se esse vínculo, altamente prejudicial à criança, sempre com problemas 

respiratórios. Hoje, depois de envolver a mãe em roda de conversas com outros pais, a 

aluna começou a dar os primeiros passos, se agarrando em casa no sofá e cadeiras e, na 

escola no corre-mão com alguém do lado; não desenvolveu a fala, compreende ordens 

simples e consegue manipular objetos de encaixe. A mãe refez a vida, com exemplo de 

outras mães, passou a fazer massas, pães e doces para vender, se deu bem no negócio e 

abriu ME. 

 

4. Aluno Z (27/01/2014) APAE Zilda Arns, com 4 anos e 6 meses, não foi amamentado no 

peito. Filho de pais com idades: mãe 45ano e, pai 53 anos, na ocasião do nascimento, 

residentes na zona rural. Têm 5 irmãos adultos. Frequenta a APAE desde os 5 meses de 

vida. Histórico gestacional: mãe diabética, fumante, não conseguia dormir a noite; pai 

alcoólatra, aposentado por doença. De gestação instável, pensou e até tentou aborto, sem 

resultado. O aluno Z nasceu pré-maturo de 6 meses, ficou 45 dias na Incubadora da UTI 

Neonatal; portador da síndrome de Down, com leve alteração cardíaca, mãe manifestou 

duplo sentimento, aceita-rejeita, pensava: meu Deus agora um neném e o que vou fazer; 

mãe ficou 45 dias internada, no início da gravidez, depois mais 45 dias no sexto mês, em 

que foi feito parto cesariana, por causa do diabetes muito alto, ambos com risco de vida. 

Foi um bebe robusto, chorão, frequentava 2 vezes por semana APAE no primeiro ano, 

aprendeu a gatinhar e caminhar. Coincidentemente, iniciei minhas atividades na APAE 

com abordagem Sistêmica e Cognitiva-comportamental em Março de 2015. Era bebe com 

expressão facial fechada, tímido, costumava se esconder em baixo da mesa, deitar e 

esconder o rosto. Iniciei roda de conversa com os pais e trabalhos de grupos com os 

alunos, com visitas domiciliares. O Z. tinha mais 3 coleguinhas, vinham todos a minha 

sala, com espelho e tatame na frente, caixa de brinquedo, eles costumavam abrir a caixa e 

esparramar tudo pelo chão; ele aos poucos se olhava no espelho, era muito ágil no chão, 
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vasculhava tudo ao redor. Ganhei sua atenção de tal maneira que sempre que me vê no 

corredor, corre para meus braços. Fiz sessão individual com ele e a mãe. Nunca esteve 

doente, foi sempre forte e saudável. A comunidade onde residem é muito unida, convive 

com os avós e tios; vai a casa deles sozinho, sabe cruzar a rua.  

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

 Entende-se que, quando nosso foco profissional está voltado para resolução de problemas, 

sempre encontraremos oportunidades saudáveis para melhor gerir conflitos, situações agressivas 

ou mesmo vias de fato invasivas. Meu trabalho com estas escolas têm sito um grande portal de 

visibilidade do outro, dos outros e de mim mesma em meio ao referido contexto. Somos a voz e o 

caminho de luz, visibilidade e reorganização psicossocial dessa clientela e seu contexto familiar e 

oportunidades comunitárias sociais. Os encontro mensais de pais, na escola para um roda de 

conversa e troca de vivências, revelou-se uma oportunidade única dessa famílias saírem do 

anonimato, da vergonha social e do medo de serem ridicularizados na realidade circundante. Houve 

relatos de pais emocionados, comentando o quanto os filhos e eles próprios melhoraram no 

convívio diário e, que passaram a enxergar os filhos com mais respeito e amor-próprio.  

 O aluno W é de família bem estruturada (zona rural), pais muito unidos e bem relacionados 

na comunidade, com o aluno sempre saudável. Mas um detalhe me chamou a atenção: mãe tímida, 

com duplo sentimento (rejeição/aceitação), culposa. Não permitia ao aluno sair de dentro de casa 

e se sujar, brincando fora. O W cresceu com medo de tudo, dos animais domésticos, das plantas e, 

sem convívio com ninguém fora de casa (1 irmão) e escola.  

 O aluno X vem de família numerosa ao seu redor (zona rural), os avós, tios, primos/as. Desde 

bebe a dormir na casa dos avós e, com um diferencial importante: na escola a equipe é ativa e 

criativa nas intervenções metodológicas. Aprendeu precocemente a manusear aparelhos sonoros, 

faz parte da Banda Musical da Escola e, os pais estimulam em casa, cuida do irmão. 

 A aluna Y vem de família em conflito (zona urbana), limitada no espaço e nos vínculos. 

Sofre bloqueios afetivos desde a gestação (rejeição materna e paterna). Nasceu frágil, adoecida e 

sufocada por um sentimento de mãe depressiva. Sem qualquer estimulo externo para desenvolver-

se, sempre a dormir na cama junto com a mãe. Tratou-se de libertar mãe e filha desse apego.  

 O aluno Z (zona rural), apesar de suas origens parentais idosas e doentes (mãe diabética e 

pai alcoólatra) e, o único dos três aluno de gestação de 6 meses, emerge com muita garra e força 

pela vida. Aprende fácil, imita tudo e todos, sabe como se comunicar entre gestos, palavras 

monossilábicas compreensíveis e, muita expressão corporal musical. Sabe ligar a TV e o celular 
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para achar os desenhos animados, assiste, canta e dança com o corpo todo. Tem firmeza nos passos, 

com total domínio psicomotor, é seletivo em suas escolhas, não se aproxima de qualquer pessoa. 

Dizem os pais que ele é muito inteligente, ajuda a mãe em tudo dentro de casa. Gosta de acordar 

cedo e ir até a casa da vó dar um beijo e tomar café com ela. 

 Dentre os quatro alunos com Síndrome de Down, destaca-se o aluno Z, com quadro clínico 

médico desde a gestação, de risco, nasce de período gestacional de 6 meses, permanece na unidade 

neonatal 45 dias. E, no entanto, apesar da hipotonia muscular, sinais de patologia cardíaca inicial, 

desenvolve-se natural e saudavelmente. Qual ou quais são os elementos facilitadores, tantos 

internos quanto externos, que possibilitam seu desenvolvimento saudável e comportamento ativo 

envolvente?  

 No caso do aluno Z, os encontros de pais e atendimentos individuais à mãe, aproximaram 

mais seus pais e, as visitas domiciliares reforçam as mudanças de comportamento para um convívio 

melhor, com diálogo e mais tolerância entre os familiares. A família do aluno Z é grande e muito 

festiva, comenta o pai que, em fins de semana costumam reunir todos os tios, avós, sobrinhos e 

netos, momento em que tocam muitos instrumentos musicais e dançam, e que o filho ‘Z’, participa 

de tudo tentando tocar violão, cantar e dançar.  

 Ressalto aqui a importância do modelo gestor no interior das escolas, que faz toda a diferença 

no desenvolvimento da clientela e aproximação das famílias na escola. Uma gestão aberta, 

acolhedora viabiliza discussões, encontros multiprofissionais e insere todos os profissionais da 

escola no foco atencional, em criatividade, envolvimento e ações pedagógicas e psicopedagógicas 

com metodologia estudas e rediscutidas, voltado ao desenvolvimento da clientela. Por exemplo: a 

inserção da Psicóloga numa reunião de Conselho de Classe, onde possa estar contribuindo com 

esclarecimentos técnicos pertinentes ao comportamento dos alunos. Numa escola, seja especial ou 

não, onde não há esse papel funcional dos profissionais da psicologia, observa-se reações, por parte 

dos educadores, mais a nível superficial, atribuindo o mau desempenho da clientela, à ela mesma, 

aos pais ou mesmo ao Estado. 

 

 Respostas possíveis para o desenvolvimento saudável do aluno X e do aluno Z: 

fatores de natureza interna: mudança de hábitos e comportamento dos pais e, externa: 

entorno riquíssimo nas inter-relações familiares, escola com ações sistêmicas (aluno 

Z), associados aos traços de personalidade pró- ativo de cada aluno. E na atualidade 

com reforço da Psicologia Sistêmica atuante entre escola e família. 

 

 O resultado desse trabalho me faz refletir acerca das demais APAEs e, de como cada colega 

Psicóloga/o atua e, será que a atuação contribui para o pleno envolvimento entre escola e família? 
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Defendo que, a modalidade de intervenção psicológica nas APAEs, é mais eficiente e eficaz na 

abordagem Sistêmica. Nosso trabalho é prazeroso, divertido e satisfatório, pois os resultados 

emergem dentro e fora da escola, as famílias se tornam mais participativas e confiantes.  

 E para finalizar a apresentação, abordo referências oportunas da Escola de Palo Alto (EUA), 

em que alguns de seus representantes divergiam da rigidez dos círculos acadêmicos, no modo 

humano de se comunicar e interagir. Destaca-se o pensamento de Gregory Bateson, que passou a 

pregar uma epistemologia evolutiva e interdisciplinar, aproximando-se de outras ciências, como a 

Sociologia, a Psicologia, a Psiquiatria, (...); pois para ele a mente, o espírito, o pensamento e a 

comunicação conjugam-se com a dimensão externa do corpo para construir a realidade individual 

do sujeito; de modo que comunicar implica construir um sentido na interação, fator prioritário no 

campo da Terapia Sistêmica e Psicoterapia. Diz ele: “A comunicação é o que torna possível as 

relações humanas”. E Virginia Satir complementa: “...me dei conta que acontecia mais alguma 

coisa nas famílias do que era evidente”. Fonte: TOMO IV, FUNIBER/2017. 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 16.09.2018 

 

 

Gelci Nogueira 10 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

FUNIBER, F.U.IBA. Disciplina Introdução à Programação Neurolinguística. TOMO IV, capítulo 1, 

pg 09 a 17, 2017.  

 

MOCARZEL, E. Do luto à luta: um novo olhar sobre o Síndrome de Down. São Paulo: Casa Azul 

Produções Artísticas/Circuito Espaço de Cinema, 2004. 76min. 

 

MOREIRA, LÍLIA MA, EL-HANI, CHARBEL N AND GUSMÃO, FÁBIO AF. A Síndrome de 

Down e sua patogênese: Considerações sobre o determinismo genético. REV. BRAS. PSIQUIATR., JUN 

2000, VOL.22, NO.2, P.96-99. ISSN 1516-4446. 

 

M. Rossato. Método González Rey (2002,2003A, 2005). Desenvolveu o que denomina 

Epistemologia qualitativa como possibilidade para pesquisa da subjetividade. 

www.scielo.br/pdf/pee/v17n2/v17n2a11.pdf, 2013.  

https://www.facebook.com/psicologia.pt
http://www.scielo.br/pdf/pee/v17n2/v17n2a11.pdf

