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Resumo

O trabalho discute a efetividade da inclusão social das pessoas com Síndrome de Down no
Brasil,  pois  elas  enfrentam  o  preconceito  e  a  discriminação,  impedindo-as  de  ter  uma
participação  ativa  na  sociedade.  Assim,  observa-se  que,  para  o  alcance  da  inclusão,  são
necessárias  ações  do  poder  judiciário  reafirmando  direitos  fundamentais  e  garantias
constitucionais  e  também  a  criação  de  leis  necessárias  para  garantir  o  mínimo  de
acessibilidade. No entanto, a presença de diversos projetos de empreendedorismo social como
a Incluo, o Movimento Down e o Projeto Down corroboram essa inserção. O artigo, por meio
de  análise  bibliográfica,  metodologia  quantitativa  e  qualitativa,  tem  como  objeto  o
fortalecimento da temática para a Enactus Brasil e a busca por sociedade mais inclusiva e
democrática.
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Abstract

The present study seeks to discuss the effectiveness of social inclusion to people with Down
Syndrome in Brazil, as they face prejudice and discrimination, preventing them from having
an active participation in society. Thus, if it were truly achieved, it required actions of the
judiciary reaffirming fundamental rights and constitutional guarantees and also the creation of
laws necessary to guarantee the minimum of accessibility. However, the presence of several
social entrepreneurship projects such as Incluso, the Down Movement and the Down Project.
The  present  article,  through  bibliographic,  critical  and  qualitative  analysis,  aiming  at
strengthening the thematic for Enactus Brazil and the construction of a more inclusive and
democratic society.
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INTRODUÇÃO

A inclusão  social  é  um mecanismo utilizado para que seja  possível  a  participação

social ativa de pessoas que foram historicamente excluídas e marginalizadas, uma vez que

apresentam  particularidades  em  relação  àquelas  consideradas  como  normais.

Consequentemente,  foram  diversos  os  motivos  que  ocasionaram  esse  posicionamento

discriminador  e  preconceituoso,  tais  como  a  raça,  religião,  classe  social  e  a  presença  de

deficiências. Logo, nesse contexto o presente artigo se volta para a temática da Síndrome de

Down, que ocorre pela presença de uma alteração cromossômica, essa informação necessita

ser propagada para toda a sociedade visando a enfrentar afirmações absurdas, como que a

pessoa que a possui apresenta um quadro de debilidade ou retardo mental. 

Diante disso, ação inclusiva precisa acontecer desde o diagnóstico sobre essa condição

e ser ainda mais  consolidada com nascimento,  visto que o estímulo para as crianças com

Síndrome de Down é determinante para o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e

motoras, uma vez que, como ainda está em construção todo o seu perfil psico-neurológico e

social, a inclusão escolar a partir da adaptação do tradicional sistema de ensino. Esse processo

será crucial, tanto para sua futura participação no mercado de trabalho, como para inserção no

mercado de trabalho e, diariamente, para superação dos obstáculos encontrados.

A presença deste grupo no mercado de trabalho é facilitada pelo apoio de organizações

de fomento à inclusão, que viabilizam ingresso em cursos profissionalizantes para aprimorar

seus conhecimentos e entender o funcionamento de toda a estrutura do ambiente de trabalho.

Tal  iniciativa  adquiriu  mais  efetividade  com  os  dispositivos  legais  criados,  tendo  como

principal o Estatuto da Pessoa com Deficiência e também por meio do desenvolvimento do

terceiro setor.

OBJETIVOS

O presente artigo tem como objetivos examinar a efetividade da inclusão social das

pessoas  com  Síndrome  de  Down  na  sociedade  brasileira,  analisar  o  modo  pelo  qual  se

concretiza e analisar as dificuldades enfrentadas na inclusão social escolar e trabalhista; visto

que a sua adequada alfabetização e presença no mercado de trabalho garantem um avanço na

sua  autonomia  e  cidadania.  Além  disso,  visa  não  somente  investigar  o  papel  dos  mais

relevantes  movimentos  inclusivos  desenvolvidos  no  Brasil,  explorando  o  acesso  a
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informações e orientações de apoio disponibilizadas, mas também demonstrar a possibilidade

de integração da temática aos vastos nichos dentro da Enactus Brasil.

METODOLOGIA

Por  meio  de  uma  abordagem  qualitativa,  que  emprega,  simultaneamente,  uma

interpretação e análise crítica da conjuntura social brasileira,  os modos de inclusão social

escola e no mercado de trabalho, a fim de desconstruir preconceitos incrustados na população.

Além disso,  expõe  o  sucesso  de  projetos  constituídos  pelo  empreendedorismo social  que

propõem  o  empoderamento  das  pessoas  com  Síndrome  de  Down  para  que  consigam

desenvolver sua cidadania e autonomia.

 Ademais, emprega um estudo quantitativo dos escassos dados encontrados tanto sobre

a presença das deficiências no Brasil como os específicos sobre a Síndrome de Down. Em

paralelo,  há  a  presença  de  um  exame  bibliográfico  que  corrobora  os  principais  pontos

manifestados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Síndrome de  Down é  uma alteração  cromossômica  que  rotula,  erroneamente,  o

indivíduo  perante  a  sociedade,  desse  modo,  as  pessoas  que  a  possuem  enfrentam

problemáticas devido a um equivocado estereótipo imposto de inferioridade. Por conseguinte,

a falta  de informação,  a exclusão social  e o preconceito dificultam o desenvolvimento de

habilidades  desses  indivíduos.  Desse  modo,  ocorre  que  parte  desse  grupo socialmente

marginalizado não conseguem a inserção social,  mesmo sendo cidadãos contemplado pela

Constituição Federal do Brasil. Assim, vale ressaltar que a igualdade formal3 prevista engloba

e  contempla  a  igualdade  material4,  observando  suas  habilidades  e  valorizando  sua

singularidade,  ou  seja,  os  que  são  considerados  desiguais  deverão  ser  tratados  de  modo

desigual a partir das individualidades que apresentam. 

“para ser compatível com o princípio da isonomia, o elemento discriminador, cuja
adoção exige uma justificativa racional, deve ter por finalidade promover um fim
constitucionalmente  consagrado.  O  critério  utilizado  na  diferenciação  deve  ser
objetivo, razoável e proporcional." (NOVELINO, 2010, p.392)

3 Por igualdade formal entende-se a prevista na constituição, a que afirma que todos são iguais perante a lei
4 Por igualdade material entende-se aquela que torna possível que grupos distintos se equiparem por meio de
políticas de equidade
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Além  disso,  a  inclusão  social  é  um  mecanismo  que  impulsa  o  desenvolvimento

pessoal, cognitivo e motor. Para que ela seja efetiva, é necessária a participação conjunta e

complementar da sociedade, família e das  pessoas com Síndrome de Down, de modo que

sejam  valorizadas  suas  habilidades,  ocorra  a  adequação  para  suas  particularidades  e  em

concordância com suas necessidades. Sendo assim, os autores Echeita e Martin (1995, p. 37)

destacam que “a interação constitui o núcleo da atividade, já que o conhecimento é gerado,

constituído ou, melhor dito, co-construído, construído conjuntamente, exatamente porque se

produz interativamente entre duas ou mais pessoas que participam dele”. 

A partir disso, fica claro que o processo de inserção das pessoas com Síndrome de

down é uma questão de cidadania, a qual está condicionada e interligada ao compromisso da

população, investimento e voluntariedade.  Logo, esse convívio desconstrói mecanismos de

exclusão; então,  desde a infância,  precisam ser estimulados pelo familiares e profissionais

como psicólogos,  fonoaudiólogos e fisioterapeutas,  pois cada pessoa possui características

únicas  as  quais  necessitam ser impulsionadas  constantemente.  Afinal,  com o incentivo  ao

desenvolvimento sistema psico-neurológico, a pessoa com síndrome recebe o estímulo para

despertar  novas maneiras de se expressar, comunicar e aprender. Sobre essa óptica, Barros

(1994, p.27-28) discorre que

“envolve  vários  processos  -  comunicação  ,  negociação,  co-realização  e
compartilhamento (…) co-realização é um trabalho cooperativo em essência - é o
fazer junto, em conjunto. É o co-projetar, co-desenvolver, co-realizar e co-avaliar. O
prefixo “co”implica em uma série de requisitos para que ocorra uma atividade em
conjunto.”

Paralelamente  a  isso,  as  crianças  sofrem  pela  inadequação  do  processo  de

alfabetização encontrado na maioria das escolas, uma vez que não conseguem acompanhar o

ritmo de ensino regular por conta de fatores tanto internos como externos. Dessa maneira,

nota-se  a  necessidade  de  que  instituições  consigam transformar  o  conceito  tradicional  de

escola e inovem na preparação de seus professores, demonstrando uma adaptabilidade para

atender os alunos com síndrome de down, com dificuldades de aprendizagem e os demais

alunos.

A partir dessa conjuntura brasileira, o MAIS (Movimento de Ação e Inovação Social)

juntamente com o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, inicia o Movimento Down o

qual  visa  a  diminuir  as  atitudes  preconceituosas  e  a  exclusão  ao  liberar  gratuitamente

informações recentes  e minuciosas  na sua cartilha de  Cuidados de Saúde às Pessoas com

http://www.movimentodown.org.br/2013/02/cuidados-de-saude-as-pessoas-com-sindrome-de-down/
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Síndrome de Down, aliadas a projetos inclusivos, os quais englobam temas como pesquisas,

saúde e educação para sociedade, familiares e profissionais (MOVIMENTO DOWN, 2014).

Insta ressaltar que no site da iniciativa ainda é possível encontrar dados estatísticos sobre a

Síndrome de Down. Assim, ao se basear no censo realizado em 2010, pelo IBGE, - no qual

23,9% das  pessoas  analisadas  afirmaram que possuíam algum tipo  de  deficiência,  dentro

dessa porcentagem a deficiência intelectual foi mencionada por 2.617.025 - foi calculada uma

estimativa  de 1 pessoas com Síndrome de Down para cada 700 nascimentos,  chegando a

aproximadamente 270 mil pessoas no país (MOVIMENTO DOWN, 2013).

O Projeto Down - Centro de Informação e Pesquisa da Síndrome de Down- é um

organismo unicamente  financiado pela  iniciativa  privada,  seu funcionamento  acontece  por

meio de um sistema de cotas e doações que são encaminhadas para sua área de divulgação e

pesquisas,  ele  atua  como  um  mecanismo  gratuito  e  de  utilidade  pública.  Esse  projeto

conseguiu  realizar  congressos  e  propagar  novidades  acerca  da  Síndrome de  Down.  Além

disso, o projeto contribuiu para a especialização de profissionais, assessorando inclusive o

Governo Federal. No entanto, o ponto de destaque é o pronto-socorro de atendimento, que

transmite de informações, as quais chegam para mais de 5.000 profissionais brasileiros e mais

de 200 mil pessoas por ano (PROJETO DOWN, 2018).

Por outra perspectiva, a participação no mercado de trabalho desempenha uma função

primordial na transição de uma personalidade até então vista como infantil para a vida adulta,

portanto,  se  iniciam  novos  desafios  que  vão  ser  determinantes  para  a  construção  da

personalidade  cidadã.   Do  mesmo  modo,  salienta-se  a  importância  da  alfabetização  para

ingressar  em  cursos  técnicos  ou  profissionalizantes,   participar  de  processos  seletivos  e

disputar vagas de empregos. Entretanto,  o cenário encontrado atualmente pelas pessoas com

Síndrome de Down é cruel e injusto, visto que as oportunidades não são tangíveis a eles, o

que é característica forma de exclusão.  

“(...),  a  sua reduzida participação no mercado de trabalho acabou também sendo
reforçada  pelas  inúmeras  barreiras  de  ordem  social,  arquitetônica  e  funcional,
comprometendo o seu direito fundamental  de ir  e  vir. Por outro lado, a falta  de
informação sobre a deficiência acabou restringindo a oportunidade de ocupação de
funções  que  fossem  efetivamente  adequadas  às  suas  reais  dificuldades  e
possibilidades.” (TANAKA, MANZINI, 2005, p. 292)

 Além desses projetos, soma-se a essas a Incluo, uma empresa que tem como objetivo

inicial a inclusão social das pessoas com Síndrome de Down, acreditando no fortalecimento

do poder de lutar por seu lugar na sociedade,  por meio do acesso e compartilhamento de

http://www.movimentodown.org.br/2013/02/cuidados-de-saude-as-pessoas-com-sindrome-de-down/
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informações. Nessa conjectura, será possibilitada a inclusão pela criação de um portal criado

com elas, tendo como principal expoente Dudu do Cavaco, o qual sofreu com as inúmeras

barreiras encontradas por conta da Síndrome de Down com sua família, esse fato aumentou a

presença de milhares de familiares e pessoas  no portal, que encontram nele uma fonte segura

de informações e dados (INCLUO, 2018). Mas, o principal destaque encontrado na Incluo foi

seu Guia sobre o Mercado de Trabalho para pessoas com Síndrome de Down, o qual engloba

tópicos como direitos trabalhistas e como encontrar a função que encaixa melhor para cada

pessoa.

Mesmo  assim,  nota-se  a  permanência  de  visões  seletivas  de  empregadores,    que

justificam a não contratação com questões como a falta de preparação para o ambiente e

mercado de trabalho, juntamente com a ausência de formação necessária. Impreterivelmente,

foi  preciso  ação do poder  judiciário  para  que  fossem reafirmados  os  direitos  e  garantias

fundamentais  previstas na Constituição Federal de 1988, destacando-se a Lei 7853/89 que

busca amparar a proteção dos interesses coletivos  desse grupo e oferecer auxílio para sua

inclusão (BRASIL, 1989). 

Em seguida, houve a implantação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) em

1990, ele expressamente assegura para as crianças e adolescentes  o atendimento na área da

saúde e educação, independentemente de sua deficiência (BRASIL, 1990). Logo após, em

1993, foi criada a Lei  Orgânica da Assistência Social,  esta já se volta diretamente para a

parcela dos indivíduos com Síndrome de Down que estavam em situação de hipossuficiência

financeira, institui-se o Benefício de Prestação Continuada (BPC) que se voltava para ajudar

os familiares a propiciar as diligências indispensáveis para o seu bem-estar. 

Por fim, a Lei 13.246/2015 que é a mais importante por decididamente legitimar os

princípios da igualdade, não discriminação e dignidade da pessoa humana, conhecida também

como o Estatuto da Pessoas com Deficiência, essa regulamentação chama atenção por agregar

e reiterar a acessibilidade para todas as pessoas portadores de qualquer tipo de deficiência a

todos  os  direitos  e  garantias  que  lhes  dispõem,  ademais,  tipificando  e  defendendo-os  de

crimes discriminatórios. 

Visto  isso,  sua  efetivação  conquista  cada  vez  mais  novos  patamares,  tal  fato  é

comprovado com os dados do Relação Anual de Informações Sociais (Rais),  divulgados pelo

Ministério  do  Trabalho,  no  dia  21  de  março  que  é  considerado  o  Dia  Internacional  da

Síndrome de Down, assim, de acordo com o estudo apresentado em 2017, ficou perceptível a
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crescente inclusão social  das pessoas com deficiências;  logo, haviam 32.144 pessoas com

deficiências  empregadas,  das  quais  25.332 possuíam deficiência  mental  ou intelectual  em

2013; o número cresceu 29.132 em 2014 e alcançou 32.144 em 2015, o último ano com

informações coletadas.

Portanto, o presente artigo apresentado vem demonstrar a viabilidade de exploração

dessa temática pela rede Enactus Brasil, a qual tem diversos projetos voltados para o papel

inclusivo  do  empreendedorismo  social  e  pode  agir  incisivamente  na  promoção  de  novas

abordagens para as pessoas com Síndrome de Down. Aliás, ao proporcionar a promoção dessa

matéria,  a  Enactus  Brasil  amplia  sua atuação e  incentiva  a  visibilidade,  uma vez que ela

utilizaria  o  poder  que  possui  de  disseminar  fundamentos  como  a  igualdade  e

representatividade no cenário estatal, nacional e internacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo realizado buscou-se demonstrar que a inclusão social é um processo

de construção social que necessita da simultânea ação da sociedade e da população. Desse

modo, as pessoas com deficiências carecem do contato social  para conseguir efetivamente

potencializar  suas  habilidades,  entender  suas  limitações  e  fazer  uso  de  sua  cidadania.

Conforme o exposto, a quebra do estigma que rodeia a Síndrome de Down é o primeiro passo

para  que  se  compreenda  que  esta  condição  não  deve  condicionar  as  pessoas  a  estigmas

sociais. Paralelamente a isso, foram mostrados os dados encontrados mesmo que eles não

consigam identificar especificações de cada deficiência, no entanto, isso demonstra como é

fundamental  a  coleta,  acesso  e  o  estudo  das  informações  divulgadas,  tais  assuntos  são

majoritariamente encontrados em movimentos em prol da inclusão das pessoas com Síndrome

de Down, que, por meio do empreendedorismo social, desempenham uma função primordial.

Paralelamente a isso, a inclusão escolar, o papel da alfabetização e a influência do mercado de

trabalho são direitos resguardados pela Constituição Federal. Entretanto, observa-se que as

dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência demandaram a criação de novas leis e

do Estatuto  da  Pessoa  com Deficiência  para  fosse  mais  uma  vez  reafirmada  a  igualdade

formal e material de todas as pessoas da sociedade. 

“Embora o trabalho seja apenas uma das possibilidades da inclusão social, o contato
direto com o público torna-se de grande importância, já que conviver em sociedade,
interagindo com diferentes pessoas e em diferentes meios é um passo para que a
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sociedade conheça e reconheça a existência dessa população e possa refletir sobre
suas necessidades.” (TOLEDO; BLASCOVI-ASSIS, 2007, p. 95)

Por fim, o presente artigo mostra a possibilidade de atuação da Enactus Brasil como

uma ferramenta impulsionadora da inclusão social das pessoas com Síndrome de Down, já

que essa temática possui diversas abordagens para serem exploradas, levantadas e impactadas.
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